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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elementy wentylacyjne kalenicy ze szczotką WBS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  Element ze szczotką WBS-Sxd, 
       gdzie Sxd= szerokość elementu i długość włosia

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Elementy wentylacyjne kalenicy przeznaczone są do wentylowania i uszczelniania pokrycia
dachowego  w  obszarze  kalenicy  przed  insektami  oraz  nawiewem  śniegu  i  wody.  Elementy
układane są na łacie kalenicowej dachów krytych dachówką ceramiczną lub cementową, pod
gąsiory. Mogą być stosowane również na skośnej łacie kalenicowej. 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata ul. Polna 3, 42-445 Szczekociny

Zakład produkcyjny: Łany 66, 28-330 Wodzisław

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: Nie dotyczy
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4      
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna nr AT-15-7613/2016 pt.: „ Akcesoria dachowe WA-BIS” wydana w 2016 r.

przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1.
 

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki

wyrobu budowlanego dla danego
zastosowania lub zastosowań 

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 

Materiał  PVC-U. Szczotki –włókno  PP
Kształt Zgodne z Rys.38 AT-15-7613/2016
Wymiary i odchyłki wymiarowe [mm] Długość: 1030  5%

Szerokość: 130/165  5%
Szczotka:58/68  5%

Wygląd zewnętrzny Powierzchnie czyste, pozbawione zarysowań,
pęcherzy, zanieczyszczeń, porów i

jakichkolwiek innych niejednorodności, barwa
jednolita na całej powierzchni

Temperatura mięknienia, wg Vicata, ˚C
- PVC-U
- PP

 
≥ 76
≥ 65

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa
- PVC-U
- PP

≥ 54
≥ 21

Stabilność  wymiarów  i  kształtu  po
działaniu temp. 70˚ 2 ˚C w czasie 3h 

zmiana wymiarów ≤ 0,5%, 
brak zmian kształtu

9.  Właściwości  użytkowe  określonego  powyżej  wyrobu  są  zgodne  z  wszystkimi  wymienionymi
w  punkcie  8  deklarowanymi  właściwościami  użytkowymi.  Niniejsza  krajowa  deklaracja
właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

      W imieniu producenta podpisał: Waldemar Wata – Właściciel             
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