
 

 

 
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

nr 4/2017/AD 
 
 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 
Akcesoria dachowe Gunnex - kominek wentylacyjny „IDEAL” z TPE h 240mm ø75 z nakładką 

 
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  

kominki wentylacyjne TPE do pap zgrzewalnych 
 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do stosowania na dachach krytych termozgrzewalną papą bitumiczną. 

Do wentylowania warstw termoizolacyjnych dachu. 
 

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, kolor: czarny 

- 

Wymiary 
wymiary zgodne z podanymi 

w Tabela nr 2 
tolerancja: ± 2% wymiaru 

nominalnego  

Gęstość, g/cm3 0,9  (± 10%) PN-EN ISO 1183-1:2013 

Twardość, stopień Shore’a w skali A 88 (± 5%) PN-EN ISO 868:2005 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 15 PN-EN ISO 527-1:2012 
próbka typu 1B prędkość 
rozciągania 50mm/min. Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 200 

Stabilność wymiarów w temp. (70 ±2)°C, w 
czasie 3h, zmiana wymiarów, % 

≤ 1,0  

Zmiana właściwości po starzeniu cieplnym  
(7 dni w temp. 70°C) 

- zmiana twardości 

 
 

± 8 stopni Shore’a w skali A 

ISO 188:2011 
 

PN-EN ISO 868:2005 

- zmiana wytrzymałości na rozciąganie 
- zmiana wydłużenie względnego przy zerwaniu 

- spadek ≤ 40% 
- spadek ≤ 40% 

PN-EN ISO 527-1:2012 
próbka typu 1B prędkość 
rozciągania 50mm/min. 

Odporność na działanie czynników 
atmosferycznych metodą przyspieszoną 

zmiana barwy nie większa niż 
3 stopień skali szarej 

PN-EN 20105-A02:1996 
PN-EN ISO 4892-3:2013 

 
Tabela nr 2 

Symbol katalogowy d1, mm d2, mm d3, mm h, mm d4, mm d5, mm h1, mm 

030-425-240-075 320 76 73 240 106 110 80 

  
 

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 

 


