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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ruszty i pokrywy z żeliwa do koryt odwodnieniowych z betonu, dla ruchu pieszego i kołowego według austriackiej
normy EN 1433 

Ruszty i pokrywy do systemu kanałów: BGU-Z Korytka uniwersalne, BGF-Z Korytka niskie, BGZ-S Korytka ciężkie: 
klasa E 600kN 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Typ korytka: Numer produktu: 
NW 100: 22702, 22703, 22754, 22755, 22756, 22757 
NW 150: 22712, 22764, 22765 
NW 200: 22722, 22774, 22775 
NW 300: 22732, 22784, 22785 
NW 400: 22011, 22086, 22090, 22045 
NW 500: 22015, 22091, 22093 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z ma-
jącą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Ruszty i pokrywy zintegrowane w systemach odwodnienia liniowego. 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BG-Graspointner GmbH & Co KG 
Gessenschwandt 39 
A-4882 Oberwang

Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303, E-Mail: office@graspointner.at 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo
obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie dotyczy 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V:

system 3 

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizo-
waną:

Jednostka notyfikowana
Staatlich akkreditierte  

OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH 
Schirmerstraße 12 
A-4060 Leonding

(Nr 1661 zgodnie z wytycznymi dla wyrobów budowlanych) na podstawie badań typu korytek odwadniających wy-
konanych na próbkach stałych BG-Graspointer, określiła zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana spe-
cyfikacja techniczna 

Szczelność (połączenie elementów) NPD 
Austriacka norma EN 

1433:2006 
Udźwig/nośność spełnione 
Odkształcenie pod obciążeniem spełnione 
Trwałość NPD 

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt
8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a): 

Prok. Bernhard Knoblechner, GL 
(Nazwisko i stanowisko) 

Oberwang, 25.04.2014  ……………………………………...…..… 
(miejsce i data wydania)  (podpis) 


