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Declaration of Performance
Deklaracja własnościużytkowych
Do

P_reference /

1.

N um

er dekla racj

i

:

STPL_Do P_Steel -2_1 60209_V1

Product name, types and grades / Typ produktu

Steel pressed & welded gratings & stair treads, perfo planks & stair treads, roofpanels, ladder rungs,
spiral stairs and other small constructions. / Stalowe kraty i stopnie wciskane izgrzewane, kraty i
stopnie profilowane, panele dachowe, szczeble drabin, schody kręte i inne małe konstrukcje.

2.

lntended use / Zastosowanie

For structural use in all kinds of construction works in steel, stainless steel and aluminum. /
Element konstrukcji stalowej ze stali, stali nierdzewnej i aluminium stosowany we wszystkich
rodzalach bu down ictwa.

3.

Name and address supplier

/

Nazwa i adres producenta

STACO Polska Sp. z o.o.
Fabryczna 8
PL-32-005 Niepołomice
Poland

4.
AVCP

5.

System of assessment and verification

/

System ceńyfikacji

2+

Nótified Body / Jednostka ceńyfikująca

TUV Nederland QA B.V. (NoBo number 123'1)

6.

Number ceńificate of conformlty of the Factory Production Control
ceńyfikatu Zakładowej Kontroli Produ kcji
1

23 1 -C PR-1 090-1 -2400- A-477 -3

/ Numer

7.

=iT=IEEIT
Peńormance

Tolerances

on

/

Własnościużytkowe

geometrical data

I

EN'1090-2

Tolerancje wymiarow l kształtu

SteelgradeS2TS, EN 10025/EN 10051

Weldability / SpawalnośĆ

/

Fracture toughness

/

odpornośćna

kruche pękanie

Stal 5275, EN 10025 / EN 10051

S275JR: 27J at20'C

I

S275J0: 27J at0'C

27J przy 0'C

I

27J przy 20"C

5275J227J at-20"C I 27J przy -20'C
lmpact strength / Udarność

N.P.D. / Nie deklarowane

Reaction to fire / Reakcja na ogień

Class 41 according DIN 4102, lf powder
coated Class B. / Klasa Al wg. DIN
4'102. ieśliookrvte oroszkowo klasa B.
N.P.D. / Nie deklarowane

of

Release

cadmium

/

Wydzielanie

kadmu

Emission of

radioactivity

I

N.P.D. / Nie deklarowane

RadioaktywnośĆ
Durability

/

Tnruałośc

N.P.D. / Nie deklarowane

Design / Projekt
Manufacturing

/

N.P.D. / Nie deklarowane

Wykonanie

Execution class / Klasa wykonania

Specification

/

Specyfikacja

EXC 2

Declared performance of the product refers performance declared in the above table and the
delivery documents. Only the producer is responsible for issue of that declaration of performance.
/ Deklarowane właŚciwościwyrobu budowlanego odpowiadają właŚciwoŚciom zadeklarowanym
w tabeli powyzej i dokumencie dostawy. Odpowiedzialnym za wystawienie niniejszej deklaracji
właŚciwościuzytkowych jest tylko producent'

STACO Polska Sp. z o.o.

Managing Director / Dyrektor
Niepołomice,

9th

Feb 2016 t9 luty 2016

