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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 520 — DF

2. Numer typu, partii ub serii lub jakikolwiek inny element umo2liwiajcy identyfikacj wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z artykutem 11, ustp 4: Knauf Safeboard GKF 12,5 mm

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majcq zastosowanie zharmonizowan specyfikacj techniczn:

Ptyty gipsowo-kartonowe do stosowania w budownictwie

4. Nazwa, zastrze2ona nazwa handlowa lub zastrze2ony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11, ust. 5: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 0-97346 Iphofen, Niemcy

tel. +49-9323-31-0, faks ÷49-9323-31-277, e-mail Zentrale@Knauf.de

6. System lub systemy oceny i weryfikacji sta1oci w{aciwoci u2ytkowych wyrobu budowlanego okrelone
w zafczniku V: System 4

7. W przypadku deklaracji wtaciwoci u%ytkowych dotyczcej wyrobu budowlanego objtego norm
zharmonizowan: (nazwa in numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, je.Ii dotyczy) przeprowadzll(-a/-o) ... w
systemle ... (opis zadar strony trzeciej, okre.Ionych w zalczniku V) 1 wydaf(-a/-o) ... (certyfikat stafoci w1aciwo.ci
uytkowych, certyfikat zgodnoci zakladowej kontroll produkcji, sprawozdania z badah / obliczeh - w zaIe2noci od
przypadku)
Nie dotyczy — wstpne badania typu oraz zaktadowa kontrola produkcji prowadzone przez producenta.

9. Deklarowane wtaciwoci uzytkowe
. . ..... Zharmonizowana specyfikacjaZasadnicze charakterystyki W{asciwosci uzytkowe

techniczna
Reakcja na ogier - R2F A2-sl ‚da (B) EN 520:2004+A1 :2009-08
Wytrzymato6 na cinanie na fcznik - NPD EN 520:2004+A1 :2009-08
PrzepuszczaIno6 pary wodnej - 1 0/4 fEN ISO 10456) EN 520:2004+A1 :2009-08
Op6r cieplny — Ä 0,25 W/(mK) (EN ISO 10456) EN 520:2004+A1 :2009-08
Wytrzymatoö na zginanie - F spetnione EN 520:2004+A1 :2009-08
Substancje niebezpieczne - DS NPD EN 520:2004+A1:2009-08
Izolacyjnoö akustyczna od d±wikäw
powietrznych - R Okrelonadla systemöw wg

EN 520:2004+A1 :2009-08
Odpornosc na uderzenia - —I literatury
Pochlanianie d±wköw -

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostaFa specjalna dokumentacja techniczna,
wymaganla, z ktörymi wyröb jest zgodny: Nie dotyczy

10. Wtaciwoci u2ytkowe wyrobu okrelone w pkt. 1 i 2 s zgodne z wtaciwociami u2ytkowymi deklarowanymi
w pkt. 9. Niniejsza deklaracja wtaciwoci u2ytkowych wydana zostaje na wytczn odpowiedzialnoö producenta
okrelonego w pkt. 4.
W imieniu producenta podpisat(-a):

per procura Dr. Markus Biebl
(Dyrektor DziaFu Badah i Rozwoju Grupy Knauf)

W Iphofen, dnia 10.01 .2013


