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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UżYTKOWYCH

nr OlwTm/19

1.  Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawory grzejnikowe odcinające/regu]acyj ne

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :

M767-A...; M769-A...; M770-A...; M771-A...; M775-A...;

M777-A...; M778-A...; M779-A...; M781|A...; M783-A...;

M788-A...; M789-A...; M790-A...; M791-A...; M869-A...;

M870-A...;  .... XF60611; ...XF60611A; 2801; 2804;

(zawory odcinające/regu]acyjne pojedyncze)
M855-A...; M856-A...; M873-A...; M874-A...; M875-A...; 02.12...

(zawory odcinające/regu]acyjne podwójne)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Armatura insta]acji wodociągowych i centralnego ogrzewania.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Vario Term Sp. z o.o.
u]. Ogórkowa 96

041998 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 8724214

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Brak
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. PolskaNoma wyrobu:      PN-M-75002:2016-10
PN-EN 1213:2002
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Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacj i i numer kraj owego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacj i:

INSTYTUT NAFTY I GAZU- Państwowy lnstytut Badawczy
ul. Lubicz 25A, 31-503 Krków

Numer Akredytacji: AC 010

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : -
Nazwa akredytowanej j ednostki certyfikującej , numer akredytacj i i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budow]anego
Dek]arowane właściwościużytkowe Uwa8i *dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Max. ciśnienie robocze 10 bar §5 ust.1  pkt.2
Max. temperatura wody 120OC §5 ust.1  pkt.2

*-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnfiastruktury i Budownictwa z dnia  17  listopada 2016 r.  w sprawie deklarowan
a właściwości

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt
s deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniej sza kraj owa 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(a):

Rafa] Stanislawiak - Technica] Manager
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

\
Warszawa 29.03.2019

(miejsce i data wydmia) (podpis)

ą/ARE0 TERM Sp. z o.o.
ul.  C)górkowa 96,  04-998 \/\arszawa

NIP:  952-18-27-178
tel.  +4,=,  `±2  872-42-14,  tax:  +48  22  872-99~61
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