DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 1/2017/MSST

Data utworzenia dokumentu:
01.08.2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MSST
2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art 11 ust 4: Stelaż podtynkowy
Nazwa (kod produktu)
– IPPO PRO (MSST-003)
– RINO (MSST-001)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
a) ramy montażowe stojące, przeznaczone do mocowania misek ustępowych / misek
ustępowych dla niepełnosprawnych,
b) ramy montażowe stojące, przeznaczone do mocowania bidetów wiszących / bidetów
wiszących dla niepełnosprawnych
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art.11 ust 5:
Producent: MASSI Sp z o o Białuty 33b 05-870 Błonie / Zakład produkcyjny: 42-202 Częstochowa
ul. Trochimowskiego 19D
5. W stosowanych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadanie określone w art.12 ust2: nie dotyczy
6. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 28.75.11-31.00
7. Specyfikacja techniczna: APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9379/2014
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8. W przypadku deklaracji własności użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana
została europejska ocena techniczna: nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Kształt i wymiary

Deklarowane właściwości użytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna(norma)

Zgodnie ze specyfikacją rysunkową

Wygląd i jakość wykonania

Spełnia

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna(norma)

Spełnia
Miski ustępowe wiszące
i bidety 4,0 kN

Nośność ram montażowych

AT-15-9379/2014

Miski ustępowe dla
niepełnosprawnych 4,0 kN
Bidety dla niepełnosprawnych 4,0 kN

Właściwości powłoki ochronnej

Zabezpiecza przed korozją

10. Określone powyżej właściwości użytkowe wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
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