
KRAJOWA DEKLA CJA WLASCIWOSO UZYTKOWYCH
nr ll20l7

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Siatka zwLokna szklanego OMT 999

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Siatka z wi6kna szklanego do ocieplen budynkow

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
jako mater \al zbrojqcy v,r bez spoinowych systemach ociepleri Scian zewnqtrznych budynkow

(ETICS)

4. Nazwa i adr.es siedziby producent?- oraiz miejsce produkcji wyrobu:

..Tkactwo" Miroslaw Osipczuk, ul. tr aska 315,95-200 Pabianice

5. Nazwa i adres siedziby upowa2nionego przedstawiciela, o ile zolstal ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staloSci wlaSciwo5ci uZytkowych:

system 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna : Aprobata Techniczna ITB AT-15 -363212014 +Aneks 1 i 2

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikuj4cej, numer akredytac:ji i numer certyfikatu

Zaldad Certyfikacji w Warszawie
NUMER AKRE,DYTACJI NT AC O2O

Certyfikat ZakLadow ej Kontroli Produkcj i m ITB -01 03 I Z

Del larorv ane rvlaScirv oSci uZv tkolv e

Poz.
Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego
zastosowania I ub zastosowaf

Deklarowane wla6ciwoiici
u2ytkowYch Metody badan

oMT 999

1 2
4

T Rodzaj splotu gazejski n AAI

2 Dlugo6c, m z5u
p.5.6.2

3 Szeroko6c, m 1,0 t 10%



Wymiary odze,k w Swietle, mm (4,6x4,0)tE%

wtemp.625oC,ok
88,9 t 4,5

Sila zrywajqca wzQluZ osnowy i wqtku,

przechowywanych 28 dni w:

- warunkach labop.atoryjnych

- roztwoze allalicznym (1 g NaOH +

1 g KOH + 0,5 d Ca(OH)z / 1 dm3)

Wydluzenie wzglgdnr: wzdlu2 osnowy i

wqtku, przy sile zrfwajqcej, %, badane na
p16bkach przechovfyruanych 28 dni w:

- warunkach labotatoryjnych

- roztworze alkalicznym (1 g NaOH +
4 g KOH + 0,5 9 Ca(OH)z/ 1 dm3)

1) min 50% wytrzymaloSci iowei (pr6bka przechowywana w warunkach laboratoryjnychl ile,r*rr, ,o{rur-.''

uEK-rar-ac.la wrascrwospr uzytKowych wydana zostaje zgodnie z ustawA z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach bjrdowlanych, na wylaczn4 oopowledzialnosd producenta.

W imieniu producenta podpisal(a)

Miroslaw Osipczuk, wla6ciciel Firmv

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

Pabianice, dn. 1.01 2p17
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tmielsc" i drt" *yJrni.l


