KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/ 07 /2021
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN typu Halspan EI260
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Drewniane drzwi systemu HALSPAN typów HALSPAN EI260 przeznaczone są do stosowania w obiektach
budowlanych, jako drzwi wewnętrzne
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Stolarstwo Import-Export Dudek H&H Sp. j. ul. Opolska 48 , 46-045 Kotórz Mały
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a Polska Norma Wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium / laboratoriów i nr akredytacji : nie dotyczy
7b Krajowa Ocena Techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1
DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNE SYSTEMU HALSPAN
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, 31 sierpnia 2018 r.
Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu
z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Zakład „CERTBUD" Sp. z o.o. Adres: ul. Mokotowska 46 lok. 8 ,00-543 Warszawa, nr akredytacji: AC 158:
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1380
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego

Deklarowane właściwości użytkowe

zastosowania lub zastosowań

Wymiary drzwi:
Wymiar skrzydła:
Wymiar ościeżnicy

klasa 2
odchyłki wymiarów ościeżnic z drewna
od wartości nominalnych nie
przekraczają następujących wartości

dopuszczalnych:
- wysokość i szerokość zewn.: ± 5,0 mm
- wysokość we wrębie: ± 2,0 mm
- szerokość we wrębie: ± 1,0 mm (dla
wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub 2,0
mm (dla wymiaru nominalnego > 1000mm)
- wysokość w świetle : ± 3,0 mm
- szerokość w świetle: ± 1,0 mm (dla
wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub 2,0
mm (dla wymiaru nominalnego > 1000mm)
- różnica długości przeciwległych
elementów ościeżnicy w świetle: ± 2,0 mm
(dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub
±3,0 mm (dla wymiaru nominalnego >
1000mm)
- luz wrębowy między skrzydłem a
ościeżnicą: +2,0/-1,0 mm
Prostokątność skrzydeł
Płaskość skrzydeł
- w odniesieniu do zwichrowania, wygięcia i
wyboczenia skrzydła
- w odniesieniu do płaskości miejscowej
Prawidłowość działania
Siły operacyjne
Odporność na obciążenie statyczne pionowe,
działające w płaszczyźnie skrzydła
Wytrzymałość na skręcenie statyczne
Odporność na uderzenie ciałem twardym
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

Odporność drzwi na wielokrotne cykliczne
otwieranie i zamykanie
Przepuszczalność powietrza
Izolacyjność akustyczna:
- drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne
wejściowe systemu HALSPAN, zgodne z p.1
(z progiem i z uszczelką opadającą lub bez
progu i z uszczelką opadającą), pełne
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej
Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności

klasa 2
klasa 3
klasa 1
skrzydło drzwi powinno się poruszać bez
zacięć, zahamowań i ocierania o
ościeżnicę w ruchu
klasa 1
klasa 3
klasa 3
klasa 3
klasa 3

kategoria 5C
klasa 2
32dB ≤ RA1 ≤ 36 dB,
27dB ≤ RA2 ≤ 31 dB,
RW = 32 dB

EI260
Sa i S200

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

Kotórz Mały,………………..

..................................................
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
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