
 

 

 
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

nr 10/2017/AD 
 
 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 
Akcesoria dachowe Gunnex – łapacz liści ze stali i miedzi 

 
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  

Łapacze liści i żwiru do wpustów dachowych 
 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do stosowania jako wyposażenie wpustów dachowych w celu zapobiegania przedostawaniu się 

zanieczyszczeń do instalacji odprowadzania wody opadowej. 
 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
GUNNEX PL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 88, 62-052 Komorniki 

Zakład produkcyjny: IMPERTEK s.r.l., Via Po 27, 30022 Ceggia, Włochy 
 
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 

Nie dotyczy 
 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 4 

 
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 
7a. Polska Norma wyrobu:  

Nie dotyczy 
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu 
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  

Nie dotyczy 
 

7b. Krajowa ocena techniczna:  
Aprobata Techniczna ITB AT-15-9509/2015 

 
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa (Jednostka Notyfikowana nr 1488) 
 
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla zamierzonego 

zastosowania 

Deklarowane właściwości 
użytkowe 

Uwagi 

Wygląd zewnętrzny 
Gładka, jednolita powierzchnia, 

bez uszkodzeń i wad 
- 

Surowiec 
Drut ze stali zwykłej, węglowej 

Drut ze stali odpornej na korozję 
Drut miedziany 

PN-EN ISO 16120-2:2012 
PN-EN 10263-5:2004 
PN-EN 12166:2011 

Wymiary 
wymiary zgodne z podanymi w 

Tabela nr 2 
tolerancja: ± 2% wymiaru 

nominalnego  

Grubość powłoki cynkowej na elementach ze 
stali zwykłej węglowej, μm 

≥ 7 PN-EN ISO 2178:1998 

 
Tabela nr 2 

Symbol katalogowy Oznaczenie wyrobu d1, mm d2, mm h, mm 

210-015-125-010 
Łapacz liści ze stali ocynkowanej 

Ø80 ÷ 125 
120 115 110 

210-015-125-020 Łapacz liści z miedzi 
 Ø80 ÷ 125 

120 115 110 

210-015-125-030 Łapacz liści ze stali odpornej na korozję 
 Ø80 ÷ 125 

120 115 110 

 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych 
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną 
odpowiedzialność producenta. 
 
W imieniu producenta podpisał(a): 
 
Magdalena Stachowska, Wice Prezes Zarządu Gunnex PL                               Komorniki, dnia 12.12.2017 

 
 


