
 

 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Numer 1. 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: 
CELOX –profile okapowe do tarasów i balkonów 

MAXI, MINI, DRIP, DRIP PLUS, PRIAMY, FLEXI, STONE, RT, RT+ 
Kod obszaru wyrobu: 22 

 
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Profile okapowe CELOX przeznaczone są do balkonów i tarasów pokrytych kamieniem, 
płytkami betonowymi lub ceramicznymi, do systemów hydroizolacyjnych wykonanych 

z zapraw uszczelniających, zapraw bitumicznych, PVC, EPDM lub żywicy. Balkony i tarasy 
powinny mieć nachylenie 1,5% – 2% wykonane bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej. 

 
3. Producent: 

CELOX spol. s r.o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné, Republika Słowacka 
 

5. System(-y) AVCP: 
System 3 

 
6a. Norma zharmonizowana: 

Nie ma zastosowania 
 

6b. Europejski dokument oceny: 
EAD 220008-00-0402, wydany 06/2015 

 
Europejska ocena techniczna: 

ETA-21/0321, wydana 13 kwietnia 2021 r. 
 

Jednostka ds. oceny technicznej: 
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., 

Studená 3, 821 04 Bratislava (Bratysława), Republika Słowacka 
 

Jednostka notyfikowana: 
NB 1301 



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wykaz zasadniczych charakterystyk Właściwości użytkowe 
Reakcja na ogień Klasa A2-s1, d0 

Geometria Profile wykonano ze stopu aluminium EN 
AW-6060 grubości 1,2 mm – 1,7 mm 

Grubość powłoki ≥ 60 μm 

Indukcja ≥ 80 

Przyczepność Stopień 0 

Odporność na sole kwasu octowego, czas 
trwania testu: 1000 godzin 

Brak pęcherzy ponad 2 (S2) zgodnie z 
normą ISO 4628-2. Maksymalny 

dozwolony poziom infiltracji 16 mm2 na 
100 mm rysie, a równocześnie długość 

pojedynczej infiltracji nie może 
przekroczyć 4 mm. 

Odporność na wilgoć w środowisku z 
zawartością dwutlenku siarki (0.2 l SO2 – 24 

cykli) 

Brak infiltracji ponad 1 mm na obu 
stronach rysy, brak zmian koloru oraz brak 

pęcherzy ponad 2 (S2) zgodnie z normą 
ISO 4628-2. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych 
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał: 

w Viničné dnia 18.05.2021 

Ivan Fischer 
podpis 


