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],. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Podciśnieniowy wkład kominowy typu KF

2. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Podciśnieniowy wkład kominowy typu KF - stosowany jako łączniki oraz Wkłady metalowe zabezpieczające przed
destrukcyjnym działaniem składników spaIin na ceramiczne powierzchnie kominów odprowadzających suche lub mokre
spaliny z urządzeń grzewczych opalanych paliwami gazowymi, oIejem opałowym lub energetycznymi paliwami stałymi
(węgie| - minimalna grubość materiału 0,8mm).

3. Producent:

ltl
4, Upoważniony przedstawiciel:

"Komin-Flex" sp. z o.o.
43-200 Pszczyna

<oxlNrlol

ul, Górnoślaska

1

nie dotyczy

5. system oceny iweryfikacji stałościwłaściwościużytkowych: 2+
6a. Norma zharmonizowana: PN EN 1856-1(2) 2009

Technicki a Zkuśebni Óstav Stavebni Praha, s,p
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer certyfikatu: 1020-cPD-070038635

7.
Lp,

DeklaroWane WlaściWości
PodstaWoWe charakterystyki

1.

Wytrzymałośćna ściskanie

2.

odporność ognioWa
odle8łośćod materiatóW palnych

opór przepływu

, średniaszorstkość
, współczynnik oporóW prżepływu

miejscowych kształtek
5.

PN-EN 1856-2:2009 p.6

G (odporny)
500 lmml

PN-EN 1856-2:2009 p.6
PN-EN 1855-2:2009 p.6

Kolano45"-Ę=0,4; Kolano

90"

PN-EN 1856-2:2009 p.6

- ś= 0,45;

Trąnik 90" - Ę=1,2; Redukcja stożkowa 601 Ę=0,08

1,

Wwrzymałośćna zginanie

8,

Szczelność po badaniach cieplnych

odpornosc na dytuz]ę wody l pary wodnel

odoornośćna działanie kondesatu
Rodzaj materialu
Odpornośćna korozję
Grubośćmateriatu

PN-EN 1856-2:2009 p.6
PN-EN 1856-2|2009 p.6

Im'K/Wl o.

odporność na pożar sadzy
Nomin, temp. pracv svs, kominowePo

10.

1,4 [kNl

Średnia szorstkośćo,1 R Imm]

opór przenikania ciepta

6,

9,

ZharmonizoWana specytikacja
techniczna PN-EN 1856,2:2009

N1 40 [Pa]
podciśnieniowy

szczelnośćgazoWa
sposób pracy komina

4,

DeklaroWane Parametry techniczne

^
G (odporny)

PN-EN 1855-1|2009 p.6

T450
NPD

NPD

N140 [Pal
odporny

PN-EN 1856-212009 p.5
PN-EN 1856-2:2009 p.5

L.ĄAf]4, 7.43oL, 1.4307, L.452r, 7.4828*

Vm,

Vl

,V2

PN-EN 18s6-1:2009 p.6

0,4 do 1,0 [mml

77.
odpornośc na zamarzanie i odmarżanie
*UWAGA: Deklaracja producenta o rodzaju zastosowanej stali

odporny

PN-EN 1856-1:2009 p.6

Właściwości
użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem dekIarowanych właŚciwoŚci użytkowych.
Niniejsza dekIaracja właściwości
użytkowych Wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnoŚĆ producenta
określonegow pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:

-7ł-ćZ,-,/2_-

piotr cembala

- prokurent

Pszczyna, 01 lipiec 2019 r.

