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KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNO ŚCI 

Nr  02.010/2010 
          
1. Producent wyrobu budowlanego:  

KOELNER SA, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław 
• Zakład produkcyjny: KOELNER SA, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław 

 

2. Nazwa, opis i charakterystyka wyrobu budowlanego:  

Nazwa handlowa:   
• Łączniki tworzywowo – metalowe KOELNER KI-10M 

Rodzaj wyrobu:   
• Łączniki tworzywowo - metalowe do mocowania płyt termoizolacyjnych 

Zakres indeksów:  
• od KI-070M do KI-260M 

Materiały:  
• łącznik: polipropylen PP 
• trzpień: gwóźdź stalowy ocynkowany elektrolitycznie - dla KI-10M 

 
Łączniki 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 mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny 
mineralnej do podłoŜy z betonu zwykłego klasy nie niŜszej niŜ C20/25, cegły ceramicznej pełnej klasy nie niŜszej niŜ 15, 
pustaków ceramicznych z otworami klasy nie niŜszej niŜ 15, cegły silikatowej pełnej klasy nie niŜszej niŜ 15, elementów 
z betony komórkowego (gazobetonu) klasy gęstości nie niŜszej niŜ 600 i marki nie niŜszej niŜ 5. 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. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 

PKWiU 28.74.11 

5. Specyfikacja techniczna:   

Aprobata Techniczna AT-15-8091/2009 

Instytut Techniki Budowlanej 

PL 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną AT-15-8091/2009 

7. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: 

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa; akredytacja nr AC 020 
Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału śląskiego ITB, Katowice; akredytacja nr AB 023 
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB-0194/Z 
Raporty z badań: LOK-1343/A/09, LOK-1381/A/09. 

 
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. 5 


