
KRAJOWA DEKLA IACJA WI,ASCIWOSO UZYTKOWYCH
nr 212017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Siatka z wlokna szklaneso OMT 888

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Siatka zwLokna szklanego do ocieplef budynk6w

3. Zamierzone zastos owanie lutr zastos owania :

jako materraL zbrojqc:y w bez spoinowych systemach ocieplen Scian zewngtrznych budynk6w
(Errcs)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrotru:
,,Tkactwo" Miroslaw Osipczuk, ul. tr aska 315,95-200 Pabianice

5. Nazwa i adres siedziby upowa2nionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staloSci wladciwoSci uiytkowych:
system 2-f

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie clotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna : Aprobata Techniczna ITB AT-15 -363212016

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznejr
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikuj4cej, numer akredytacji i numer cerfvfikatu
Zaklad Certyfikacji w Warszawie
NUMER AKREDYTACJI Nr AC 020
C ertyfi kat Zaldadow ej Kontro li Produkci i nr 02 0 -UW B - 07 - 03 I Z

7. Dekla ladciwo5ci u2ytkowrowane w e

Poz.
Zasadnicze c ha rakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego
zastosowan ia I ub zastosowaf

Deklarowane wla6ciwo6ci
u2ytkowych

Metody badari

oMT 888

1 2 ,

1. Rodzaj splotu gazejski p. 5.6.1

2 DtugoSc, m >50
zuAT-15A/.03t2010

J SzerokoSc, cm 100,0 t 1%



4 Wymiary oczek w Swietle, mm (4,6x4,12)t0,5

ETAG OO4

E Masa porryierzchniowa, g/m2
160 (-3% t5%)

6 Zawarto66 popiolu wtemp. 625oC,% 80r5

7 Sila zrywBjqca wzdlu2 osnowy i wqtku,
Nimm, bQdana na pr6bkach
przechowywanych 28 dni w:

- warunKach laboratoryjnych

- rozfwoze alkalicznym (1 g NaOH +

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

> 2:"5

>- 2D1)

8 Wydlu2enie wzglqdne wzdlu2 osnowy i

wqtku, przy sile zrywajqcej, %, badane na
pr6bkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych

- roztworze alkalicznym ('1 g NaOH +

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

<En
<?n

r)min. 50% wytrzyrtraloSci wyj6ciowej (pr6bka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mn iej ni2 20 N/mm

8. WaSciwoSci uiytkowe okreSlonego powyZej wyrobu sA zgodne z wszystkimi
wymienionyfii w pkt 8 deklarowanymi wla5ciwoSciami uZytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlhSciwoSci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawA z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrqbach budowlanych, na wylQczn4 odpowieclzialno5d producenta.

W imieniu producenta podpisaN(a):

Miroslaw Osipczuk, wla6ciciel Firmv

Pabianicel dn 14 03.2017

(miejsce i data wydania)

(imiq i nazwisko oraz stanowisko)


