
Deklaracja właściwości użytkowych / Leistungserklärung

1 Jednoznaczne oznakowanie rodzaju produktu: / Eindeutiger Kenn-Code 
des Produkttyps:

TOTEN-FOL-ALU-S 1131 AL 100-SD200

2
produktu budowlanego w oparciu o artykuł 11 dział 4: / Typen-, 

des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Patrz punkt 1 (informacje zapisane na opakowaniu lub nadruku)  
/ Siehe Punkt 1 (auf der Verpackung und Bedruckung angeführt)

3 Przez producenta przewidziane / przewidziany rodzaj zastosowania 
produktu budowlanego w oparciu o zharmonizowaną i znajdującą 

Vom Hersteller vorgesehener 
Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes 

Folia wiatro i paroizolacyjna składa się ze zbrojonej folii powlekanej warstwą 
aluminium. Paroizolacja chroni konstrukcje dachów (dachy spadziste, dachy płaskie) 
oraz konstrukcje ścian przed wilgocią. Folia układana jest w poprzek lub wzdłuż 
krokwi od strony wewnętrznej po zamontowaniu izolacji termicznej. Zakłady należy 
kleić taśmami klejącymi zgodnymi z zaleceniami producenta. Produkt nie zawiera 
substancji niebezpiecznych. / Die Dampfsperre besteht aus einer aluminisierten Folie mit 
Gittergewebe armiert. Die Dampfsperre verhindert den Feuchtigkeitseintritt in die Steil- und 
Flachdachkonstruktionen, sowie in die Wandkonstruktionen und wird parallel oder quer zu den 
Sparren direkt unterhalb der Wärmedämmung verlegt. Alle Überlappungen sollen mit dem 
empfohlenen Klebeband verbunden

4  
/ Firmenname und Firmenanschrift:

KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa

5 Nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu upoważnionego do 
zadań określonych w artykule 12 dział 2: / Name und Kontaktanschrift 
des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 
beauftragt ist:

Nie dotyczy / Nicht angeführt

6 System lub systemy do oceny kontroli parametrów użytkowych 
produktu budowlanego określonych w załączniku V: / System oder 
Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des 
Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3 / System 3

7 Deklaracja właściwości produktu budowlanego, którego dotyczy 
zharmonizowana norma: / Leistungserklärung, die ein Bauprodukt, das von 

EN 13984, ocena w oparciu o deklarację zgodności systemu 3 została przeprowadzo-
na a następnie wystawiono protokół z badania / kontroli przez CSI a.s. (NB 1390)  /
EN 13984, Begutachtung gemäss der Konformitätsbescheinigung System 3 durchgeführt und das 
Protokoll über die Prüfung ausgestellt von CSI a.s. (NB 1390)

8 Wystawiona deklaracja właściwości produktu budowlanego, dla 
Leistungser-

klärung, die ein Bauprodukt, für welches eine Europäische Technische Bewertung 

Nie dotyczy / Nicht angeführt

9 Deklarowane właściwości: / Erklärte Leistung:

10 Parametry produktu zgodnie z pozycjami 1 oraz 2 odpowiadają deklarowanym parametrom określonym w punkcie nr 9. Pełną odpowiedzialność  
za przygotowanie deklaracji właściwości produktu, zgodnie z punktem 4, posiada producent wyrobu.  / Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1  
und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Cechy charakterystyczne / Wesentliche Merkmale

Właściwości / Leistung

techniczna / Harmonisierte 
Jednostki / Einheiten

Wartość  
nominalna / Nominal 

Wert
Tolerancja / Toleranz

Masa powierzchniowa / Flaechengewicht [g/m2] 100 -10 +10 EN 1849-2

Klasa ogniowa / Brandverhalten [klasa] E - - EN 13501-1 EN 11925-2

Wodoszczelność / Widerstand gegen Wasserdurchgang - - - - EN 1928

Paroprzepuszczalność (wartość Sd)  
/ Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd - Wert)

[m] 200 -60 +60 EN 1931

Odporność na uderzenia /Beständigkeit gegen Au-
fschlag 

- npd - - EN 12691

Wytrzymałość kompozytu /Verbundfestigkeit [N] npd - - EN 12317-2

Odporność na rozrywanie wzdłuż / w poprzek  
/ Zugfestigkeit längs / quer

[N/50mm] >230 / >230 - -
EN 12311-2
EN 13859-1

Odporność na  dalsze rozrywanie wzdłuż / w poprzek / 
Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer

[N] >110 / >110 - -
EN 12311-2
EN 13859-1

Odporność na środowisko alkaliczne /Beständigkeit gegen Alkali - npd - -
EN 13984

EN 12311-2

Odporność na sztuczne starzenie / Beständigkeit gegen künstliche 
Alterung

- - - -
EN 1296
EN 1931

 
Podpis składany za producenta oraz w jego imieniu przez zarząd: / Unterschrift fuer den Hersteller und im Namen des Vorstandes:
Zygmunt Jakub Krosnowski Miejsce i data wystawienia. / Ort und Austelldatum
– Prezes KIM Sp. z o.o. Warszawa, 27.04.2017 r.


