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IZJAVA O LASTNOSTIH
DoP No 997

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 
Glejte stolpec I v Prilogi za številko proizvoda

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v 
skladu s členom 11(4):

Se ne uporablja

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, 
kot jih predvideva proizvajalec:

Osebna higiena (OH) – viseče ali talno stranišče

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
 

WISA BV 
DRIEPOORTENWEG 5 
NL – 6802 CD ARNHEM 

T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM 

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: 
Sistem 4 

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: 
Določitev tipa proizvoda na podlagi preskusa tipa in nadzora proizvodnje v tovarni s strani proizvajalca.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
Se ne uporablja 

9. Navedena lastnost 

Bistvene značilnosti Lastnost
Harmonizirane tehnične 
specifikacije

Količina izplakovalne vode (CF) Potrjeno

EN 997; 2013

Preprečevanje povratnega toka (BP) Potrjeno
Zmožnost čiščenja (CA) Potrjeno
Upor obremenitvi (LR) Potrjeno
Vodotesnost, neprepustnost (WL) Potrjeno
Zanesljivost ventila (VR) Se ne uporablja
Vzdržljivost (DA) Potrjeno

 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je 
odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 
 

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

 
Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 13-08-2015


