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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: 

VILPE® przej ścia dachowe, kominki wentylacyjne, wentylatory dachowe, przewody wentylacyjne Ross, kominki 
niskoci śnieniowe, wpusty dachowe, szczelne przej ścia dachowe, uszczelki RI-IS, uszczelki ROOFSEAL, uszczelki 
podłogowe, szczelne bariery parowe, mocowania izolacji power i zestawy wentylacyjne KTy. 

2. Rodzaj, numer partii lub serii lub dowolny inny element umo żliwiający identyfikacj ę  produktu: 

Na etykietach oraz oznaczeniach na produkcie. 

3. Przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu budowlanego: 

Produkty VILPE są  przeznaczone do stosowania jako element systemu wentylacyjnego domu. Przej ścia są  
dobierane zgodnie z materiałem pokrycia dachowego. Przeznaczenie pozosta łych wyrobów zostało wyjaśnione w 
instrukcji instalacji, obs ługi i konserwacji. 

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta: 

VILPE Oy 
Kauppatie 9 
FI-656 10 Mustasaari 
www.vilpe.com  

S. 	Zewnętrzna kontrola jako ści: 

VFF Expert Seryices Ud Umowa kontroli jako ści nr 2214/21/04IRTE. 

6. 	Deklarowane właściwości użytkowe 

Cechy Ocena Deklaracja w łaściwości użytkowych 
EN 13523-10: 2010 
SFS EN ISO 10169-2 

Odporność  na promieniowanie UV Tabela 4 Kategoria odporno ści na promieniowanie UV Ruy4 

Wodoszczelność  Metoda VTT Spełnia wymagania 
Właściwości użytkowe wentylatora i ISO 5801: 2008 
rury odprowadzaj ącej ISO 5219: 1984 Dokumenty yilpe 

Niniejsza deklaracja w łaściwości użytkowych zosta ła wydana na wyłączną  odpowiedzialność  producenta okre ś lonego 
w pkt 4. Podpisano za oraz w imieniu producenta przez: 

[I-I odręczny nieczytelny podpis] 
Eero Saikkonen, Dyrektor Generalny 

1. 11.2018 Mustasaari, Finlandia 

[dwa znaki certyfikacji ISO SGS] 

VILPE Oy 	VILPE Oy 	Tel. +358 (0) 20 123 3200 / Vaihde 
Kauppatie 9 	Lintuyaarantie 33 	Tel. +358 (0) 20 123 3233 / Myynti ja tekninen tuki 
65610 Mustasaari 	02650 Espoo 	myyntiyi ł pe.com  

[koniec dokumentu] 

> yILPE.COM  
Y-tunnus 0558172-1 
Kotipaikka Mustasaari 

Poświadczam zgodno ść  powyższego tłumaczenia z okazanym dokumentem wj ęzyku angielskim. 
Magister Magdalena Wicijewskzz-Golecka T łumacz przysi ęgły języka angielskiego wpisana na List ę  
przez Ministra Sprawiedliwo ści pod numerem TP1229106. 
Numer repertorium 421312018 Ilość  stron taryfowych 2 
Wroc ław, dnia 06.11.2018 
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1. 	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: 

Mocowania izolacji dachowej Power A, Power B 

2 	Umożliwiające identyfikacj ę  produktu budowlanego: 

Mocowania izolacji dachowej Power A, Power B 

3. Przeznaczenie produktu budowlanego: 

Mechanicznie mocowane łączniki dachowe do mocowania nowej membrany dachowej do starej membrany 
dachowej. 
Wytrzymałość  mechaniczną  mocowasi należy ustalić  na miejscu zgodnie z lokalnymi wymogami. 

4. Producent: 
VILPE Oy 

Kauppatie 9 
65610 Mustasaani 

Tel. +358 20-1233200 
www.vilpe.com  

5. Deklarowane w łaściwości użytkowe 

Cechy Ocena Deklaracja właściwości użytkowych 
Wytrzyma łość  mechaniczna Należy okreś lić  na miejscu Nie stwierdzono w łaściwości użytkowych 
Reakcja na ogie ń  Nie stwierdzono w łaściwości użytkowych 

serwisowania i identyfikacja  

Nie stwierdzono w łaściwości użytkowych 
Higiena, zdrowie, środowisko 
Bezpieczeństwo użytkowania 
Ochrona przed ha łasem: 
Oszczędność  energii i zachowanie ciep ła 
Długoterminowa Trwa łość , łatwość  

6. Właściwości użytkowe produktów okre ślonych w pkt 1 i 2 są  zgodne z deklarowanymi w łaściwościami 
użytkowymi w pkt 5. Niniejsza deklaracja w łaściwo ści użytkowych została wydana na wyłączną  odpowiedzialność  
producenta okre ślonego w pkt 4. 

Podpisano za oraz w imieniu producenta przez: 

[I-I odręczny nieczytelny podpis] 
(Bero Saikkonen, Dyrektor Generalny) 

1.11.2018 Mustasaari, Finlandia 

[dwa znaki ceriyj?kacji ISO SGS] 

VILPE Oy 	VILPE Oy Tel. +358 (0)20 123 3200 / Vaihde 
Kauppatie 9 	Lintuyaarantie 33 Tel. +358 (0)20 123 3233 / Myynti ja tekninen tuki 
65610 Mustasaari 	02650 Espoo myyntiyilpe.com  

[koniec dokumentu] 

> yILPE.COM  
Y-tunnus 0558172-1 
Kotipaikka Mustasaari 

Poświadczam zgodno ść  powyższego tłumaczenia z okazanym dokumentem W języku angielskim. 
Magister Magdalena Wicjewska-Golecka Tłumacz przysi ęgły języka angielskiego wpisana na List ę  
przez Ministra Sprawiedliwo ści pod numerem TP1229106. 
Numer repertorium 421312018 Ilość  stron taryfowych 2 
Wroc ław, dnia 06.11.2018 


