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Deklaracja wła ściwo ści u żytkowych  
48000074 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:   

Ytong Energo PP2/0,35 S+GT 30cm 
 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: 

PL034054640012417 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego 
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Ściany murowe, słupy i ściany działowe 

 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy 
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: 

Xella Polska sp. z o.o. 

ul. Pilchowicka 9/11,  

02-175 Warszawa 

 

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:  

Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH 

Hohes Steinfeld 1, 14797 Kloster Lehnin/Emstal, Niemcy 

 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
określone w załączniku V:  

System 2+, kategoria I wg EN 771-4 

 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną: 

Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 
6/8, 02-678 Warszawa, jednostka notyfikowana nr 1454 
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)  

przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz 
prowadzi stały nadzór, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ 
(opis zadań strony trzeciej) 

i wydał certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1454-CPD-060-1. 

 

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego 
wydana została europejska ocena techniczna: 

n.d 
 (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy) 

n.d 
(numer referencyjny europejskiej oceny technicznej)  

n.d 
(numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny) 
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9. Deklarowane właściwości użytkowe  

Wymiary:  
  długość, mm 
  szerokość, mm 
  wysokość, mm 

 
599 
300 
199 

Tolerancje:  
 kategoria 
 płaskość, mm 
 równoległość, mm 

 
TLMB 
≤ 1,0 
≤ 1,0 

Kształt i budowa: 
 opis 
 grupa konstrukcyjna 
 objętość drążeń 

 
pióro-wpust (S), uchwyt montażowy (GT) 
grupa 1 (wg EN 1996-1-1)  
≤ 5% 

Stabilność wymiarowa (skurcz), mm/m ≤ 0,20 

Wytrzymałość na ściskanie, średnia, N/mm² 2,0 

Wytrzymałość na ściskanie, znormalizowana, N/mm² 2,0 

Wytrzymałość spoiny (wartość ustalona), N/mm² 0,30 (wg EN 998-2) 

Wytrzymałość spoiny na zginanie w kierunku 
(wartość ustalona, zaprawa do cienkich spoin), 
N/mm2: 

równoległym do spoin wspornych 
prostopadłym do spoin wspornych 

(wg EN 1996-1-1) 
 
 
0,070  
0,070 (spoiny pionowe wypełnione) 
0,050 (spoiny pionowe niewypełnione) 

Reakcja na ogień A1 

Absorpcja wody nie stosować bez zabezpieczeń 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg EN 1745) 

Gęstość brutto w stanie suchym, kg/m³ 325 ± 25 kg/m3 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ10dry,unit, W/(mK) 
 

0,095 (S2, P=90%) 
 

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) mrozoodporne 

Substancje niebezpieczne brak 

EN 771-4:2011 

 

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja 
techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:  

n.d 

 

 
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami 

użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 

 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4. 

 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

 

 

 

Jerzy Sieja 

Dyrektor ds. Produkcji 

(nazwisko i stanowisko) 

 
Warszawa, 2013-06-30 

(miejsce i data wydania) (podpis) 
 


