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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DoP No 997

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
Numery produktów zostały podane w kolumnie I w Dodatku.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 
11 ust. 4:

Nie dotyczy

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Higiena osobista — miska toaletowa podłogowa i ścienna

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 
11 ust. 5:

WISA BV 
DRIEPOORTENWEG 5 
NL – 6802 CD ARNHEM 

T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania 
określone w art. 12 ust. 2: 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: 
System 4 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: 
Określenie typu produktu na podstawie testów i procedur kontroli produkcji realizowanych w fabryce przez producenta. 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena 
techniczna:

Nie dotyczy 

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Właściwości 
użytkowe

Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna

Objętość wody płuczącej (CF) Zaliczone

EN 997; 2013

Zawór zwrotny (BP) Zaliczone
Możliwość czyszczenia (CA) Zaliczone
Wytrzymałość na obciążenia (LR) Zaliczone
Wodoszczelność i odporność na przecieki (WL) Zaliczone
Niezawodność zaworu (VR) Nie dotyczy
Trwałość (DA) Zaliczone

 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 
 

W imieniu producenta podpisał(-a):

 
Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 13-08-2015


