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In overeenkomst met de normeisen:

Baan van een product/toepassing:

Dubbel glas voor de toepassing voor het bouwwezen en voor de gebouwen.
Benaming van het product:

Eigenschappen: Waarde Norm

vuurbestandigheid NPD EN-13501-2

reactie op vuur NPD EN-13501-1

inwerking van het buitenvuur NPD
bestendigheid tegen explosie NPD EN 1063

bestendigheid tegen handstoot NPD EN 13541

bestendigheid tegen stootbelasting door een kogel NPD EN 356

bestendigheid tegen stootbelasting door een kruiwagenwielslinger NPD/2B2 EN 12600

coëfficiënt van transparantie 79 EN 410

coëfficiënt van lichtreflectie 12/12 EN 410

NPD - niet aangegeven waarde

Effect Glas verklaart met volle veraantwordelijkheid, dat dit bouwproduct aan de bovengenoemde parameter

voldoet.

Kielce, 2015-05-28

De geeinformeerde eenheid, die t.o.v. de overeenstemming van het product met de verklaring
van de gebruikskenmerken van dit product gekeurd wordt:

Bijlage nr 1 tot de verklaring van de gebruikskemerken van een product:
Een fotokopie van de informatie, door welke het brandmerk van CE begeleidt wordt.

Inleidingsjaar

83-115 Swarożyn 

PN-EN 1279-5+A2:2011 met de aanleg ZA

bestendigheid tegen temperatuurwisseling en 
tegen plotselinge temperatuurwisseling

[°K] 40/40

4LE/16/44.1+A

EN 572

bestendigheid tegen windkracht, sneeuw en 
een blijvende en aangelegde belasting

[mm] 4/5

Geluidsisolatie Rw(C;Ctr) [dB] NPD EN 12758

τv[%]
ρv / ρ’v[%]

g [%] 58 EN 410

ρe / ρ’e [%] 28/23 EN 410

51

coëfficiënt van de directe reflecte van de 
zonnestraling

EN 6731,1coëfficiënt van de warmtestroming U [W/m2K]

coëfficiënt van de directe doorzichtigheid 
voor de zonnestraling

τe[%]

Instituut vor keramiek en bouwmaterialen in Warschau. Afdeling voor glas en bouwmaterialen in Krakau. 
Inrichting voor de glastechnologie. 30-702 Kraków, ul.Lipowa 3 - Inleidende tests van het type.

Instituut vor keramiek en bouwmaterialen in Warschau. Sectie voor keramiek en glas. 02-676 Warszawa, 
ul.Postępu 9 - Het ZKP - certificaat van de overeenstemming met de norm PN-EN 1279-5.

VERKLARING VAN DE GEBRUIKSKENMERKEN VAN EEN PRODUCT NR 1969

Technisch directeur

Waldemar Bratek
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coëfficiënt van de gehele doorzichtigheid van de 
zonnestraling energie

EN 410


