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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  Szczelne zbiorniki wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego
     z przeznaczeniem na szamba lub do przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

     TITANIUM 2000 - 60000 litrów
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
     Przeznaczony do przechowywania ścieków w gospodarstwach domowych, magazynowania wody deszczowej,
     jako zbiorniki retencyjne p.poż, zbiorniki na nawozy RSM, solanki, gnojówki i gnojowice w gospodarstwach
     rolnych, do gromadzenia odpadów płynnych przemysłowych oraz jako separatory substancji ropopochodnych
     i tłuszczu, na podstawie certy�katu CE nr 120311V/AO/d 
4. Nazwa i adres siedziby: E4C Paweł Sumorowski, 42-310 Żarki ,Wysoka Lelowska, ul. Częstochowska 6 
     Miejsce produkcji wyrobu: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 45a
5. W stosownych wypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo
     obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: NIE DOTYCZY
6. Krajowy system zastosowany do oceny i wery�kacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 3
7. Krajowa specy�kacja techniczna:
      7a. Polska Norma wyrobu: Norma PN EN 12566-1
      7b. Pozostałe dokumenty odniesienia:

Świadectwo Kontroli Zakładowej EN 10204 – 3.1.B nr 521/9/RO
Aprobata techniczna budowlana STO – AO 224 – 403/2012/d
       7c. Nazwa akredytowanej jednostki certy�kującej, numer akredytacji i numer certy�katu 2:
Instytut Testowania i Certy�kacji S.A. (ITC), Zlin, Republika Czeska, Opis produktu, dokumenty,
procedury oceny i wyniki badań zostały przedstawione w Raporcie końcowym nr 343506641/2018.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została
     europejska ocena techniczna:  NIE DOTYCZY
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 9 deklarowanymi
         właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą
         z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
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