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Deklaracja dotycząca właściwości (wydajności) 
nr DOP_MMHP_301 

 
 

1. Jednoznaczny kod dostępu typu produktu:   Klasyfikacja wg wytrzymałości 
gatunkowanego drzewa budowlanego, przeznaczonego do elementów nośnych o 
przekroju prostokątnym wg normy EN 14081-1:2005 + A1 

2.   Numer typu, szarża lub seria, ewentualnie inna charakterystyka dotycząca identyfikacji 
produktu budowlanego zgodnie z artykułem 11 ustęp 4 BauPVo: 

Datę produkcji lub numer szarży można odczytać z oznaczenia elementu  
budowlanego. 

3. Zakładane zastosowanie produktu budowlanego według zharmonizowanej specyfikacji 
technicznej: 

Drzewo budowlane do konstrukcji nośnych  

4. Nazwisko, zapisana nazwa handlowa lub marka, jak również adres producenta na 
podstawie artykułu 11 ustęp 5 BauPVo:  

  Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o 
73943 Staříč 544  
Česká Republika 
 

5. Nazwisko i adres pełnomocnika do spraw zawartych w artykule 12 ustęp 2 BauPVo: 
bez pełnomocnika 

6. System stosowany do  oceny i sprawdzania stałości właściwości według załącznika V 
BauPVo : 

  System 2+ 

7. Jeżeli produkt budowlany został  dostosowany do zharmonizowanej normy: 

Notyfikujące miejsce HolzCert Austria – nr 1359 – 
przeprowadzone, jeśli chodzi o trwałość sklejenia i zachowania  
przy paleniu się, rozpoznanie typu produktu według pierwszej 
próby, pierwszej inspekcji zakładu oraz własnej kontroli 
produkcji, jak również przy bieżącej kontroli, rozpoznaniu i 
ocenie własnej zakładowej kontroli produkcji i wystawiony  
certyfikat zgodności z EG-certyfikatem zgodności nr 1359-CPD-
0090. 

8. Jeżeli produkt budowlany  jest poddany europejskiej ocenie technicznej: 
nie nadaje się 
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9. Deklaracja dotycząca właściwości: 

Istotne cechy Właściwości 
Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna  

Moduł elastyczności C 18, C24 a C30 wg EN 338, 
klasyfikowano wg ÖNORM DIN 4074-
1: 2012 i przyporządkowano do klasy 
wytrzymałości w zgodzie z EN 1912 
Przyporządkowanie dostarczanego 
drzewa do klas wytrzymałości można 
odczytać z 
dokumentów towarzyszących. 
Odpowiednie rozmiary produktu 
można odczytać z 
dokumentów towarzyszących. 

EN 14081-1: 
2005+A1 

Wytrzymałość na zginanie 

Wytrzymałość na 
ściskanie 

Odporność na rozciąganie 

Wytrzymałość na ścinanie 

Naturalna żywotność Naturalna odporność przeciwko 
porażeniu grzybami według EN 350-2:  
Świerk/jodła: żywotność klasy 4  
Modrzew: żywotność klasy 3-4 
Sosna: żywotność klasy 3-4 

Zachowanie przy 
paleniu się 

D-s2, d0 według  
EN 14081-1:2005+A1, załącznik C 

Zabezpieczenie 
środkami ochrony 
przeciw porażeniu 
biologicznemu  

NPD 

  

 
10. Właściwości (wydajność) produktu wg numerów 1 i 2 są zgodne z 
deklarowanymi właściwościami (wydajnościami) według numeru 9. 
Odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji dotyczącej właściwości  
(wydajności) ponosi sam producent wg numeru 4. 
Podpisał w imieniu producenta: 

Radim Strava, kierownictwo wydziału eksploatacji    
……………………………………………………………………………………………………….… 

(Nazwisko i funkcja) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Paskov, dnia 30.06.2013 r. 
(Podpis, miejsce i data wystawienia) 
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