
 
 

 

GERDA C,C1, C2, GERDA CT, C1T, C2T, GERDA 

CX10, C1X10,C2X10 (wypełnienie: pianka PUR) 

Krajowa Deklaracja 

Właściwości Użytkowych nr 10/D/19 

 
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :  Drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności 

na włamanie. 
 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
 

 

3. Zamierzone  zastosowanie  lub zastosowania:  Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi 

wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej stanowiące zgodnie z 

terminologią ustaloną w normie PN-B- 91000:1996 zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych 

między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami w zakresie wynikającym z właściwości 

technicznych określonych w pkt. 3.3 Aprobaty Technicznej. 

 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: GERDA Sp. z o.o. 05-806 Komorów, 

Sokołów ul. Sokołowska 49 

 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony : Nie dotyczy 

 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 

 
7. Krajowa specyfikacja techniczna : Aprobata Techniczna ITB - Warszawa Nr AT-15-6752/2015 Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie.  

 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 

budowlanego dla zamierzonego zastosowania 

lub zastosowań. 

Deklarowane Właściwości 

Użytkowe. 
Uwagi / Dokument odniesienia 

odporność na włamanie klasa RC3  PN -EN 1627: 2012 

wymagania wytrzymałościowe klasa 3  PN-EN 1192:2001 

izolacyjność akustyczna 

Dl-25dB , D2 -25dB i Rw=32dB 1102/11/R22NA 

Dl-30dB , D2-25dB i Rw= 32dB 1102/11/R22NA 

współczynnik izolacyjności termicznej 

(drzwi z ościeżnicą montowaną na piankę) 
Ud = 1,2 [W/m2K]  IMP Nr LB-1/208/2016 

współczynnik izolacyjności termicznej 

(drzwi z ościeżnicą montowaną na beton) 
Ud = 1,3 [W/m2K]  IMP Nr LB-1/208/2016 

atest higieniczny 
Do stosowania w budownictwie 

mieszkaniowym i użyteczności 

publicznej 

HK/B0861/01/2015 

HK/B0861/02/2015 

 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 

deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana 

zostaje z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych , na wyłączną odpowiedzialność 

producenta. 

 

  

 
 

W imieniu producenta podpisał : 

 

 

Kierownik Działu Kontroli Jakości 

 

 (imię , nazwisko i podpis osoby upoważnionej) 

 Warszawa 19.04.2019 
 

(miejsce i data wystawienia) 


