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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Nr 0120-004DoP-2013-04  

                                                      Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  

Acczent excellence 80 / Acczent excellence 4 / Acczent excellence 3 

2. Numer typu umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:  

3710 / 3751 /3762 / 3763 / 3764 / 3765 / 3769 / 3770 / 3771 / 3772 / 3779 / 3781 / 3782 / 

3783 / 3813 / 4532 / 4540 / 4553 / 4600 / 4601 / 4605 /25025 / 25026 / 25027 / 25028 / 25029 

/25030 /25032 / 25081,  

3. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:  

Pokrycia podłogowe na bazie polichlorku winylu do stosowania w pomieszczeniach i zgodne z 

normą zharmonizowaną EN 14041:2004. 

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:  

2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France 

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 3: Reakcja na ogień 

Reakcja na ogień: LNE, jednostka notyfikowana nr 0071, przeprowadziła i wydała sprawozdania z 

badań nr P127930 DE/3 w systemie 3.  

System 4: Inne właściwości użytkowe 

6. Deklarowane właściwości użytkowe:  

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

A - Reakcja na ogień Bfl s1 przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl 

EN 14041:2004 

NPD przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl 

Bfl s1 przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym 

NPD przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym 

B – Zawartość pentachlorofenolu <5ppm 

C – Emisja formaldehydu  E1 

D - Szczelność  classification of EN 13553 

E – Odporność na poślizg  DS 

F – Właściwości antystatyczne  < 2kV 

G – Zachowanie elektryczne  ≥10E9Ω 

H - Odporność termiczną 0.02 m² K/W 

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanych właściwościami 

użytkowymi.  

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana 

zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 

 

W imieniu producenta podpisał(-a):  

Edgard Houssine, Dyrektor fabryki 
FR-Sedan, 4/1/2013 
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