
ISOCOL MORTIER Pologne

DoP n° 3585501015458

EN 14496

21/05/2013 DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UZYTKOWYCH (DoP)
n° 3585501015458

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inn y element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowl anego, wyma-
gany zgodnie z art. 11 ust. 4:

ISOCOL MORTIER

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastoso wanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z  majaca
zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna :

W budownictwie

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezon y znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, w ymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:

57920 KEDANGE SUR CANNER - France
Tél: +33 3 82 83 53 57
Fax: +33 3 82 83 93 33
mail@semin.com

www.semin.com

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktow y upowaznionego przedstawiciela, którego pełnomocni ctwo
obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałosci własciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w załaczniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji własciwosci uzytkowych do tyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmoni zowana:

    8. W przypadku deklaracji własciwosci uzytkowych do tyczacej wyrobu budowlanego, dla którego wydana zos tałaeuropejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane własciwosci uzytkowe
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ISOCOL MORTIER A1 ≥0.06 MPA

    10. Własciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i  2 sa zgodne z własciwosciami uzytkowymi deklarowan ymi w pkt 9

Niniejsza deklaracja własciwosci uzytkowych wydana zostaje na wyłaczna odpowiedzialnosc producenta okreslonego
w pkt 4.

PHILIPPE SEMIN (PDG)
 21 maj 2013 w  KEDANGE SUR CANNER

W imieniu producenta podpisał(-a): 
Miejsce i data wydania:

Podpis:

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:  nie dotyczy

SEMIN SAS
1A RUE DE LA GARE
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Zasadnicze charakterystyki 
wg normy  EN 14496: 

kwiecie ń 2006

SEMIN

1A, Rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER – Tél. 03.82.83.53.57 – Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com – E-mail : mail@semin.com


