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1, NiepowtarzaIny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Nadciśnieniowy komin izolowany typu SPS lZOL

2. zamierzone zastosowan|e lub zastosowania:
Nadciśnieniowy komin izolowany typu SPS |ZOL- przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z

zamkniętą komorą spalania oraz grzewczych urządzeń kondensacyjnych opalanych gazem io|ejem opałowym, element
składowy systemów typu KASKADA i LAS

3. ProdUcent:

f/ <ovtNrlol

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5, system oceny iweryfikacji stałości Właściwości użytkowych: 2ł

6a. Norma zharmonizowana: PN EN 1856-1(2) 2009

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

ul. Górnoślaska 1

Technickri a zkuśebni ustav stavebni praha, s,p,
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer ceńyfikatu: 1020_CPD-070038635

7. Deklarowane Właściwości uźytkoWe:

Lp, PodstaWoWe charakterystyki Deklarowane Parametry Techniczne
zharmonizoWana specytikac]a
techniczna PN-EN 1856-1:2009

1. Wytrzymałośc na ściskanie 6,8 [kNl PN-EN 1856-1|2009 p.6

2.
odporność ogniowa
odleełość od materiałóW palnvch

o (nieodporny)
100 [mm|

PN-EN 1856-1|2009 p,6

3,
szczelność gazoWa
Sposób pracy komina

P1 200 [Pal
nadciśnieniowy PN-EN 1856-1:2009 p.6

4,

opór przeplywu
- średnia 5zorstkość
- wspótczynnik oporów przepływu

miejscowych kształtek

Średnia szorstkość o,1 R [mml

Kolano45"-Ę=0,4; Kolano90'- Ę = 0,45;
Tróinik90" - Ę = 1,2; Redukcia stożkowa 60'- Ę= 0,08

PN-EN 1856-1:2009 p.6

PN-EN 1856-1|2009 p.6

5, opór przenikania ciepła
^ 

Im'VW]'o,4 - PN-EN 1855-1|2009 p.6

5,
odporność na pożar sadzy
Nomin. temp, pracv 5V5. kominowego

o (nieodporny)

T200 {uszcz. kolor szarv) / T120 (uszcz. kolor czarny)
PN-EN 1855-1|2009 p.6

1- WVtrzYmałość na zginanie NPD NPD

8. szczelność po badaniach cieplnVch P1 200 [Pa] PN-EN 1856-1:2009 p.6

9.
udpornosc na dyluz]ę wody l pary wodnel
odoorność na działanie kondesatu

odporny PN-EN 1856-1i2009 p.6

10,
Rodzaj materialu
odporność na korozję
Grubość materiału

7.4307, L.4307,

0.4 do 0.6 lmml
PN-EN 1856-112009 p.6

77. odporność na zafiarżanie i odmarzanie odporny PN-EN 1856-112009 p.6

*UWAGA: Dekaracja producenta o rodżaju zastosowanej staIi

Właściwości użytkowe określonego powyźej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Ninie,isza dekIaracja właściwości użytkowych Wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

okreś|onego w pkt 3.

W imieniu prod ucenta podpisał:' ,-')'-/j,c,ł-- 1;,_ 4Z-
piotr cembala - prokurent Pszczvna,16 wrzesień 2019 r,


