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“Phantom”Bartosz Wróbel niniejszym deklaruje, że wyrób :

 “adapter Phantom do korpusów medycznych” -  w zakresie istotnych elementów składowych,  do którego
odnosi  się  niniejsza  deklaracja  zgodności,  jest  zgodny z  wymaganiami  zasadniczymi  określonymi  w  niżej
wymienionych aktach prawnych :

 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego
 bezpieczeństwa produktów [Dz.U. L 11 z 15.1.2002].
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
 oceny zgodności,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
 budowlanych wprowadzonych do obrotu,
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011
 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
 budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG w zakresie :
 Publikacji tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii
(2013/C 186/02) określonych w ESO (Europejskiej organizacji normalizacynej) ,

 Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1007/2011  z  dnia  27  września
2011r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu
surowcowego wyrobów włókienniczych,  a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz
dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE Tekst mający znaczenie
dla EOG

Wymagania dot. mieszanek gumowych przeznaczonych do produkcji płyt określono w warunkach  technicznych

WT-26/14/BZPG wydanych przez Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego “Stomil” S.A.

Parametry zastosowanej tkaniny Cordura : 
-gęstość  liniowa  włókna  :  770dtex,  surowiec  :  poliamid  6.6,   gramatura  290m/m2,  pokrycie  teflonem,
powleczenie  2  x  poliakryl,  wytrzymałość  na  rozerwanie  (wątek/osnowa)  3000  /  2500  N,  wytrzymałość  na
rozdarcie ( wątek/osnowa) 330 / 310 N.

Parametry włókien utwardzonych termicznie i mechanicznie na bazie poliestru :
 ciężar powierzchniowy (PN-EN-29073-1:1994) 220gm/m2 [+4/-6%],
 palność [EN-DIN53438] F1/F1/K1 dla włókno poliestrowe cięte

Produkty stanowiące istotne elementy składowe wymienionego wyrobu zgodnie z deklaracją lub  dokumentacją
techniczną ich producenta spełniają normy wskazane w wyżej wymienionych aktach prawnych i jako produkt
zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP i UE.

Powyższą  deklarację  wydaje  się  na  podstawie  deklaracji  zgodności,  kart  charakterystyki,  atestów  
i aprobat technicznych istotnych elementów składowych wymienionego produktu.

Nowa Wieś Wielka, 19.02.2018r.      podpis osoby upoważnionej
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