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DEKLARACJA ZGODNO ŚCI  WE 
Nr  EC/02.001/2007 

          
1. Nazwa i adres producenta wyrobu budowlanego: 

� KOELNER SA, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska 
 

2. Nazwa, opis i charakterystyka wyrobu budowlanego:  

� Nazwa handlowa:   
• Łączniki tworzywowe KOELNER KI-10 i KOELNER KI-10M 

� Rodzaj wyrobu:   
• Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłoŜu 

murowym i betonowym 
� Zakres indeksów:  

• od KI-070 do KI-220 
• od KI-070M do KI-260M 

� Materiały:  
• łącznik: polipropylen PP 
• trzpień:  

o trzpień wykonany z poliamidu (PA) z dodatkiem włókna szklanego (GF) - dla KI-10 
o gwóźdź stalowy ocynkowany elektrolitycznie z obtryskiem tworzywowym (PA+GF) - dla KI-10M 
 

Łączniki KI-10 i KI-10M  mogą być stosowane w połączeniu z talerzykami dociskowymi typu KOELNER KWL-90, KWL-110, KWL-140 
 
 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: 

� Łączniki są przeznaczone do zastosowania w zamocowaniach, dla których będą spełnione wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa wykorzystania w rozumieniu zasadniczego wymogu numer 4 dyrektywy Rady 89/106/EWG. 
Łączniki naleŜy stosować jedynie jako wielopunktowe zamocowanie przy montaŜu klejonych złoŜonych systemów 
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) zgodnie z wytycznymi ETAG 004 w podłoŜu murowym lub 
betonowym. PodłoŜe powinien stanowić beton zwykły klasy nie niŜszej niŜ C12/15 i nie wyŜszej niŜ C50/60 lub mur 
z cegieł ceramicznych pełnych. Łączniki powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym opracowanym 
dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, aprobatą techniczną, 
oraz z zaleceniami producenta. 

 

4. Specyfikacja techniczna: 

� Europejska Aprobata Techniczna  ETA-07/0291; Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa 
 
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 

� Zgodnie ze Europejską Aprobatą Techniczną ETA-07/0291 

 

6. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej: 

� Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa; Notyfikacja nr 1488 
 

7. Numer, data wydania i nazwa jednostki wydającej certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) 

� Nr 1488-CPD-0123/Z; 11-09-2008; Instytut Techniki Budowlanej; PL 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 

 
Deklaruj ę z pełną odpowiedzialnością, Ŝe wyroby wymienione w pkt. 2 niniejszego dokumentu  
i wprowadzane do obrotu przez KOELNER SA są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 4 


