
 
 

 

DEKLARACJA WŁA ŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr. 0314DE.MH.80.Hmax_2014-02-01 

1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  EN 12859 – Type A/M/H1 

2.  Numer typu, partii lub serii jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, 
wymagany zgodnie 11 ust. 4:     MultiGips MH 80 Hmax 

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

Płyty gipsowe do wykonywania nieno śnych ścian działwoych  / Construction of non-load bearing partitions 

4.  Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, 
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: VG-ORTH GmbH & Co KG, Holeburgweg 24, D-37627 Stadt oldendorf 

Tel. +495532-505-0, Fax +495532 505-550, E-Mail inf o@multigips.de 
 
6.  System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w 
załączniku V:    System 3 

7.  W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną:     Nie istotny – poniewa ż produkt zawiera mniej ni ż 1% udziału mas lub obj ętości 
substancji organicznych.  
Pierwsza kontrola produktu i zakładowa kontrola pro dukcji przez producenta.  

9.  Deklarowane właściwości użytkowe 

Essential characteristics Performance Harmonise d technical  
specification 

Reakcja na ogień / Reaction to fire A1 EN 12859:2011-02 
Opór cieplny /Thermal resistance NPD EN 12859:2011-02 
Substancje niebezpieczne / 
Dangerous substances 

NPD EN 12859:2011-02 

Dźwiękochłonność /  
Direct airborne sound insulation 

zobacz w literaturze producenta / 
 See manufacturer’s literature  

EN 12859:2011-02 

Odporność ogniowa /  
Fire resistance   

zobacz w literaturze producenta / 
See manufacturer’s literature 

EN 12859:2011-02 

W razie wątpliwości i trudności w tłumaczeniu obowiązuje oryginalny tekst angielski 
 
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, 
wymagania: - 

10.  Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi 
w pkt 9.   
Niniejsza deklaraja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego w pkt. 4.  
W imieniu producenta podpisal(-a): 

 
 
Thomas Bremer 
(Prezes) 

         
Stadtoldendorf, 01.02.2014     -------------------------------------- 
          (Unterschrift) 


