
D] Brevis Krajowa Deklaracja
Właściwości Użytkowych

nr lN0423

1. Nazwa i naz`^ra handlo\m wyTobu budowlanego:
Nawiewniki okienne lnsolio

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlafiego:
lnsolio

3. Zamierzone zastosowanie ]ub zastosowania:
Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń prze~
znaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej oraz biu-
rowych, a także gospodarczych.

4.  Naz`A/a i adres siedziby producenta oraz miej§ce produkcji \^/yrobu:
BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża  ul. Jadwigi Majówny 43C,
30-298 Kraków

5.  l(rajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właści-
wości użytkowych:
System  3

6. l(rajowa specyfikacja techniczna:
6a. Krajowa ocena techniczna:
lTB -KOT-2018/0258 wydanie 1

6b.  Nazwa  akredytowanej  jednostki  certyfikującej. numer akredytacji
i numer cenyfikatu:
lNSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ   00-611 WARSZAWA,  ul.  Filtrowa  1;
AB 023

7. Deklarowane wlaściwości Liżytkowe:
Zasadnicze  charakterystyki  wyrobu  budowlanego  dla  zamierzonego
zastosowani@ lub zastosowań

Zasadn icze charakterystyki wyrobii budowlanego
Dcklarowanc` właśclwości uźytkowc

dla zamicrzonc`go zastosowariia lub z@stosowań

Cliarakterystyki  przepływowe przy Ap = 10Pa Całkowicie otwa rty Maksymalnle zamknięty

z czerpnią E q = 28,0 (±.80) [m]m] + 30,4 (8,04) [mJm] q =  6,5 (±o.65) [m3m]

z czerpnią F q = 21,1 (E,11) [m3m] + 212 E 2,12) [mam] q =  6,o (st),6o) [m3m}

z czerpnią ND q = 26,3 Q2.63) [m3m] + 27.9 @ 2.78) [m3m] q =  6,5 (m,65) [m3m]
z czerpnią NDF q = 2i,i (+2,ił) [mgm] + 2i,2 (+ 2,i2) [m3m] q =  6,o (m,6O) [m3/||]

Szczclność m przcnik@nic wocly opsdowoj Spcłnions przy 250 [Pa]

Podatność n@ kondensację powierzchnicM/ą fRq 2 0.51

Właściwości a kustyczn e Nawicwnik zdmknięty, dB Nawcwnlk otwarty. dB

z czerpnią E DnA.w(C: CJ = 41 (-1. -2) ft2) Dm„(C; C) = 40 (0, -2) (±2)

z czerpnją F Dmąw(C; CJ = 42 (-1, -3) (2) Dn...w(C; C,) = 4t (-1, -3) (H)

z czerpnią ND D,w`„(C, Cj = 43 (0, -3) (±2) D„...w(C; qj = 42 (-1, -3) (2)

z czerpnią NDF D"`.(C; C.) = 43 (0, -3) (2) D„„.(C; C,.) = 42 (-1, -3) (#)

8.  Właściwości  użytkowe  określohego  powyżej  wyrobu  są  zgodne
ze wszystkjmi  wymienionyrrii  w  pkt s  deklarowanymi  właściwościami
użyŁkowymi.

Niniejsza   krajowa   deklaracj.a   właściwości   użytkowych   wydana   zostaje
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na
wyłączną odpowiedzialność producenta.
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