DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

No. NIDA CD60 HYDRO C3/08/20
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / Unique identification code of the product-type:
NIDA CD60 HYDRO C3 / NIDA CD60 HYDRO C3

2.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / Intended use/es:
Kształtowniki stalowe do stosowania we wnętrzach jako konstrukcja podtrzymująca płyty
gipsowo-kartonowe. Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C3./ Metal framing components
intended to be used in building construction works in conjunction with gypsum boards.To be used in environments
of corrosivity categories C3.

3.

Producent: / Manufacturer:
Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

5.

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / System/s of AVCP:
System 4 / System 4

6a. Norma zharmonizowana: / Harmonised standard:
EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań”
/ EN 14195:2005; EN 14195:2005/AC:2006 “Metal framing components for gypsum plasterboard systems Definitions, requirements and test methods”
7.

Deklarowane właściwości użytkowe: / Declared performance:
Zasadnicze charakterystyki / Essential Characteristics

Właściwości użytkowe / Performance

Reakcja na ogień (dla produktu nie osłoniętego) / Reaction to fire (for exposed
situations)

A1

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] / Tensile strength [N/mm2]

270 do 500 N/mm²

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną
odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration
of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.
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W imieniu producenta podpisał: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Arkadiusz Roskosz – Kierownik Produktu
(nazwisko i stanowisko / name and function)

(podpis / signature)
Warszawa 06.08.2020 r.
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)
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