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Deklaracja właściwości użytkowych Deklaracja właściwości użytkowych Deklaracja właściwości użytkowych Deklaracja właściwości użytkowych     

nr nr nr nr 170405170405170405170405    
 

  
    

1.1.1.1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:     

Osadnik gnilny Roth MicroSeptic PL 2000 l 

Osadnik gnilny Roth MicroSeptic PL 3000 l 
 
 

2. Zamierzone zastosowanie lubZamierzone zastosowanie lubZamierzone zastosowanie lubZamierzone zastosowanie lub    zastosowania:zastosowania:zastosowania:zastosowania:     
Prefabrykowane osadniki gnilne z polietylenu do wstępnego biologicznego podczyszczenia ścieków bytowo-

gospodarczych  i przemysłowych, o ile można je porównać z domowymi ściekami bytowo-gospodarczymi 
 
 

3.3.3.3. Producent:Producent:Producent:Producent:                         

Roth Umwelttechnik ZNL der Roth Werke GmbH 

Drebnitzer Weg 44 

01877 Bischofswerda, Niemcy 

 

4.4.4.4. Upoważniony przedstawiciel:Upoważniony przedstawiciel:Upoważniony przedstawiciel:Upoważniony przedstawiciel:             

Roth Polska Sp. z o. o. 

ul. Osadnicza 26 

65-785 Zielona Góra 

 

5.5.5.5. System System System System ((((----y) oceny i weryfikacji słabości właściwości użytkowych:y) oceny i weryfikacji słabości właściwości użytkowych:y) oceny i weryfikacji słabości właściwości użytkowych:y) oceny i weryfikacji słabości właściwości użytkowych:    System 3 

 

6.6.6.6. aaaa) Norma zharmonizowana:) Norma zharmonizowana:) Norma zharmonizowana:) Norma zharmonizowana:    EN 12566-1:2000+A1:2003 

                Jednostka lub jednostki notyfikowaneJednostka lub jednostki notyfikowaneJednostka lub jednostki notyfikowaneJednostka lub jednostki notyfikowane: : : :     

                NB 0992 MFPA Weimar, Coudraystr. 9, 99423 Weimar  

     NB 0767 MPA Dresden GmbH, Fuchsmühlenweg 6F, 09599 Freiberg 

 

 

bbbb) Europejski dokument oceny:) Europejski dokument oceny:) Europejski dokument oceny:) Europejski dokument oceny:    Nie dotyczy 

                Europejska ocena techniczna: Europejska ocena techniczna: Europejska ocena techniczna: Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy 

                Jednostka ds. oceny technicznej: Jednostka ds. oceny technicznej: Jednostka ds. oceny technicznej: Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy    

                Jednostka lub jednostki notyfikowane: Jednostka lub jednostki notyfikowane: Jednostka lub jednostki notyfikowane: Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.7.7.7. Deklarowane właściwości użytkowe:Deklarowane właściwości użytkowe:Deklarowane właściwości użytkowe:Deklarowane właściwości użytkowe:    

 

Zasadnicze charakterystykiZasadnicze charakterystykiZasadnicze charakterystykiZasadnicze charakterystyki    Właściwości użytkoweWłaściwości użytkoweWłaściwości użytkoweWłaściwości użytkowe    Zharmonizowana Zharmonizowana Zharmonizowana Zharmonizowana 

specyfikacja technicznaspecyfikacja technicznaspecyfikacja technicznaspecyfikacja techniczna    

EfektywnEfektywnEfektywnEfektywność oczyszczania ość oczyszczania ość oczyszczania ość oczyszczania 

(skuteczność) (skuteczność) (skuteczność) (skuteczność)     

 

Wskaźniki skuteczności oczyszczania: 

NPD  

Objętość nominalnaObjętość nominalnaObjętość nominalnaObjętość nominalna    2 / 3 m3 

EN 12566-3:2009-07 

Wodoszczelność:Wodoszczelność:Wodoszczelność:Wodoszczelność:    

Badanie wodą  

    

Wynik pozytywny 

Brak ubytków wody EN 12566-3:2009-07 

Wytrzymałość na zgniatanie Wytrzymałość na zgniatanie Wytrzymałość na zgniatanie Wytrzymałość na zgniatanie 

(zdolność przenoszenia (zdolność przenoszenia (zdolność przenoszenia (zdolność przenoszenia 

obciążenia):obciążenia):obciążenia):obciążenia):    

Wynik pozytywny 

 EN 12566-3:2009-07 

TrwałośćTrwałośćTrwałośćTrwałość    Wynik pozytywny 

 EN 12566-3:2009-07 

Reakcja na ogieńReakcja na ogieńReakcja na ogieńReakcja na ogień    E 

EN 12566-3:2005+A2:2013 

 
     

 
8.8.8.8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: Nie dotyczy    

 

 

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 (-a): 

 

Günter Reins 

 

01877 Bischofswerda     2017-04-05 

    

    

    

    


