
Firma Siniat Sp. z o.o.
– jako pierwszy producent systemów suchej zabudowy opartych 
na gipsie – wprowadziła do obrotu kompletne rozwiązania systemowe 
przygotowane zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o wyrobach 
budowlanych CPR (z ang. Construction Products Regulation). 
W tym zakresie jesteśmy pionierami na rynku europejskim.

W praktyce oznacza to, iż wyłącznie produkty lub systemy suchej 
zabudowy oznakowane CE są dopuszczone do obrotu i najszerzej 
przebadane pod względem parametrów użytkowych przez producenta.

PIERWSZE NA RYNKU
Systemy Suchej Zabudowy oznakowane CE

Jakie są największe korzyści 
dla architekta płynące 
z Deklaracji Właściwości 
Użytkowych oznakowanych CE 
przygotowanych przez Siniat:

najwyższa jakość rozwiązań 
– najszerzej przebadane 
systemy suchej zabudowy 
na rynku

gwarancja bezpieczeństwa 
– Siniat jako jedyny 
producent deklaruje 

właściwości techniczne 
kompletnych systemów 
suchej zabudowy

wyższa efektywność pracy 
i oszczędność czasu 
– architekt otrzymuje 
jedną DWU na cały system 
suchej zabudowy – dzięki 
temu optymalizujemy 
czas niezbędny do 
skompletowania pełnej 
dokumentacji technicznej

uproszczenia 
formalno-prawne 
– jeden dokument na jeden 
rodzaj systemu suchej 
zabudowy – np. ściany 
typu A oraz możliwość 
zaprojektowania 
rozwiązania w krajach 
Wspólnoty Europejskiej 
bez dodatkowego wymogu 
posiadania certyfikacji na 
danym rynku – oznakowanie 
CE na system SSZ oznacza 
możliwość dystrybucji 
rozwiązania w całej Unii.



Wyjaśnienie pojęć:
1. ETA 15/0301 – Europejska Ocena Techniczna (EOT) jest to 
udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakte-
rystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny 
(EDO). Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301 opracowana 
przez jednostkę notyfikowaną TSUS dla systemów nienośnych 
ścian działowych, zabudów szachtowych, okładzin ściennych 
kotwionych i wolnostojących w technologii Siniat. Dokument 
stanowi podstawę prawną do wprowadzenia do obrotu w/w sys-
temów i oznakowania CE na rynku polskim i Unii Europejskiej. 
Na podstawie ETA, firma Siniat Sp. z o.o. wystawia Deklaracje 

Właściwości Użytkowych (DWU) dla poszczególnych systemów 
suchej zabudowy.

2. EN 13964:2004+A1:2006 – zharmonizowana norma: Sufity 
podwieszane. Wymagania i metody badań.

3. CPR – Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (z ang. 
Construction Products Regulation). Rozporządzenie o wyrobach 
budowlanych określa warunki wprowadzania do obrotu lub 
udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez 
ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasad-
niczych charakterystyk oraz zasad stosowania oznakowania CE 
na tych wyrobach.

4. DWU – Deklarację Właściwości Użytkowych sporządza produ-
cent przy wprowadzaniu wyrobu budowlanego lub rozwiązania 
systemowego do obrotu, jeżeli objęty jest on normą zharmonizo-
waną lub jest zgodny z wydaną dla niego Europejską Oceną Tech-
niczną. Przez sporządzenie ww. deklaracji producent przyjmuje 
na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego 
z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi.

Przykładowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) dla rozwiązania systemowego Siniat
Szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych pozycji.


