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DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1.4/2019  
 

 
 

Producent wyrobu:  
Arfen Insaat Ltd.  
Atatürk Sanayi Bölgesi Ömerli Mahallesi Hakkı İleri Caddesi Gülce Sokak No:22 
Hadımköy-Arnavutköy / İSTANBUL 
 
Podmiot reprezentujący: 
Arfen Polska sp. z o.o. 
Ul. Harcerska 11 
78-400 Szczecinek / Polska 
 

 
 

Nazwa wyrobu:  
System ochrony narożników i ścian ARFEN seria VINY. 
 
Typy wyrobów: 
Akrylo-winylowe taśmy , odbojnice ścienne, odbojoporęcze ścienne, poręcze, narożniki 
profilowe, narożniki na rdzeniu aluminiowym.  
 
 

 
 

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
Dekoracyjne i ochronne okładziny wewnętrznych ścian stosowane w budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności publicznej, szpitalach, obiektach służby zdrowia, 
przemysłowym w tym farmaceutycznym i spożywczym ( bez kontaktu z żywnością).  
 
 

 
 
 
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu: 
a. Produkty odpowiadają wymaganiom higienicznym i spełniają wymagania 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 
czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

b. Produkty posiadają cechy antybakteryjne przeciw rozwojowi bakterii: E.coli oraz 
gronkowiec złocisty 

c. Wytrzymałość mechaniczna na udarność (w temp 20oC) – 18 kJ/m2 
d. Wytrzymałość mechaniczna na zginanie (w temp 20oC )– 37 kJ/m2 
e. Siła zginająca: 81,6 Mpa 
f. Siła rozciągająca: 49,94 Mpa 
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g. Absorbcja wody  mniejsza niż 0,1 % 
h. Odporność na działanie temperatury do 60 stopni Celcjusza 
i. Gęstość wg. ISO1183 2,9 kg/ m2 
j. Produkty  nie zawierają materiałów szkodliwych (zgodne z Dyrektywą RoHS) 
k. Klasa palności produktu B-s1,d0  zgodnie z normą PN-EN 13501-1+ A1:2009 
l. Zgodność wyrobu z normą CE 
m. Gwarancja: 10 lat pod warunkiem wykonania certyfikowanego montażu.  

 
 

 
 
Jednostki biorące udział w ocenie zgodności: 
 
Państwowy Zakład Higieny – Warszawa – raport nr HK/B/1220/01/2012 z dnia 23.11.2017, 
ważny do dnia 23.11.2022 
 
Efectis Era Avarasya Test Ve Belgelendime A.S. – certyfikowany organ nr AB-0556-T 
Laboratorium badań ogniowych – raport nr ERA-17-013 z dnia 13.01.2017 ważny 
bezterminowo – tłumaczenie wykonane przez Tłumacz Przysięgły Leszek Arsoba nr 
TP/5117/05 z dnia 09.03.2019 
 
 
Centrum Badan, Testów, Pomiarów Istanbul – Raport CE z dnia 10.04.2018 ważny do dnia 
10.04.2021  
 
Intertek Test Hizmetleri A.S. – Istambuł – raport nr TURR110114413 z dnia    28.11.2011 
 
Instytut badań naukowych i technicznych Marmara Istambuł – raport nr 
B.14.2.TBT.5.01.08.00-181.06.03-76 / 308 z dnia 09.01.2012 
 
 
Niniejsza deklaracja zastępuje deklarację nr 2/2018 z dnia 29.10.2018 
 
 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że przedmiotowe wyroby są zgodne z wymaganiami 
i specyfikacją wskazaną powyżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczecinek 11.03.2019     …………………………………… 
              (miejsce i data wystawienia)       (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)  


