
 
 
 
 
 
 
 
 

Deklaracja właściwości użytkowych CPR EU 305/2011 
 
 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu: Sunlite- Komorowe płyty poliwęglanowe 
 
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego 

zgodnie z wymogami określonymi w Artykule 11(4) zgodnie z CPR: Komorowe płyty poliwęglanowe 
 

 
3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego zgodne z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

przewidywane przez producenta: Przezroczyste płaskie płyty komorowe z poliwęglanu jako 
przegrody ścienne i dachowe 
 

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy oraz adres do kontaktów 
producenta, zgodnie z wymaganiami Artykułu 11(5):  

Palram Germany GmbH 
                                                Wilhelm-Dümling-Str.7 
                                             D-39218 Schӧnebeck, Germany 

Tel. +49 1805 860410 
Fax +49 1805 909395 

                                        e-mail: palram.germany@palram.com 
 

 
5. W stosownych przypadkach nazwisko oraz adres do kontaktów upoważnionego przedstawiciela, którego 

mandat obejmuje zadania określone w artykule 12(2):  nie dotyczy 
 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu określone w załączniku V: 
System 3        

                                                                                                                                 
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, objętego normą 

zharmonizowaną: nie dotyczy 
 
8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
    Niezbędna wydajność cech zharmonizowanych specyfikacji technicznej 
 
 
EN 16153 
 
Podstawowe charakterystyki Właściwości użytkowe 
Reakcja na ogień 4-10 mm B,s1, d0 

16-35 mm B,s2,d0 
Przepuszczanie wody, powietrza zgodne z normą 
Odchylenia wymiarów zgodne z normą 
Paroprzepuszczalność 3.8x10-5 
Wydzielanie substancji szkodliwych NPD*,deklaracja REACH 
Odporność na uderzenia Ciałem miękkim: NPD* 
Izolacja akustyczna NPD* 



 
Klasyfikacja ogniowa 
 
 
 

 
Twinwall       4 mm- 3.8 W/m² °K 
                     6 mm- 3.5 W/m² °K 
                    10 mm- 2.9 W/m² °K 
X-lite           16 mm- 2.1  W/m² °K 
                    25 mm- 1.7  W/m² °K 
V-Structure 20 mm- 1.85  W/m² °K        
                   25 mm- 1.6  W/m² °K 

Odporność na żółknienie i utratę przenikalności Biały mleczny PC : A2 
Pozostałe PC : A1 

 
 
9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi 
właściwościami użytkowymi określonymi w punkcie 8. 
 
Niniejszą deklarację właściwości użytkowej wystawiono na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego w punkcie 4.  
  
Podpisano za i w imieniu producenta:  Eldad Vardi 
                                                                         Quality Assurance Manager 
   

 

 
 


