
Galeco Sp. z o .o.

32-083 Balice-Cracovia
ul. Uśmiechu 1

tel. +48 12 258 32 00
fax +48 15 845 32 01 www.galeco.pl

DECLARAȚIA NAȚIONALĂ
A PROPRIETĂȚILOR DE UTILIZARE

1. Numele și denumirea comercială a produsului

Cârlig asterial din oțel pentru jgheabul Galeco Stal: 120, 135, 150; Galeco 
Luxocynk: 120, 135, 150; Cârlig asterial din oțel pentru jgheabul Galeco 
Stal2: 125; Cârlig asterial plat, din oțel pentru jgheabul Galeco Stal2: 125; 
Cârlig de căprior din oțel pentru jgheabul Galeco Stal: 135; Cârlig de 
căprior din oțel pentru jgheabul Galeco Stal: 120, 135, 150; Galeco Stal2: 
125; Galeco Luxocynk: 120, 135, 150

2. Marcarea tipului produsului:

Numărul de identificare al produsului - adică denumirea, data de fabricație și codul EAN se găsesc pe 
eticheta produsului.

3. Utilizarea sau utilizările planificate:

Cârligele din oțel pentru sistemele Galeco Stal 120, 135, 150 și Stal2, sunt sisteme de prindere pentru 
montarea jgheaburilor de acoperiș.

4. Denumirea, sediul producătorului și locul de fabricare al produsului:

Producător:  Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice - Polonia
Întreprinderea de fabricație:  ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice - Polonia
     ul. Husarska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polonia
     ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Cracovia, Polonia

5. Denumirea și adresa sediul reprezentantului - dacă există:
- nu se aplică

6. Sistemul național folosit la evaluarea și verificarea standardizării proprietăților de utilizare:
Sistemul de evaluare a calității 4
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Semnat în numele producătorului de către:

Magdalena Gardyła
Specialist pe probleme de Dezvoltare a Produselor și Control al Calității

...........................................................................................

Balice, 29.06.2018

7. Specificația tehnică națională:

7a Norma Polonă a produsului:
PN-EN 1462:2006 „Sisteme de prindere pentru jgheaburi de acoperiș. Cerințe și modalități de testare”.

7b. Evaluările tehnice naționale: - Nu se aplică
Unitatea de evaluare tehnică / Unitatea națională de evaluare tehnică: - Nu se aplică
Denumirea unității acreditate, numărul acreditării și numărul certificatului: - Nu se aplică

8. Valorile de utilizare declarate:
Anexa Nr. 1

9. Proprietățile de utilizare a produselor specificate mai sus sunt în conformitate cu specificațiile definite la pct. 
8 al proprietăților de utilizare. Această declarație a proprietăților de utilizare a fost emisă în conformitate cu 
Legea din 16 aprilie 2004 pentru produsele de construcție și pe răspunderea exclusivă a producătorului.
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Anexa Nr. 1
Tabelul 1

Proprietățile fizice și mecanice ale sistemelor de prindere

Caracteristicile de bază ale produsului de construcție 
pentru utilizarea sau utilizările declarate

Declarate
proprietăți de utilizare

Mențiuni

Material Tablă din oțel zincat
la cald, calitatea minimă
DX51D, cu masa peliculei
nu mai mică de 275g/m2
în conformitate cu PN-EN 
10327:2005 sau oțel cu conținut 
redus de carbon în conformitate 
cu EN100025 sau EN10111 zincat 
la cald în conformitate cu EN ISO 
1461 cu grosimea stratului de zinc 
≥20µm.
Suprafață elastică din material 
sintetic ≥60 µm pe peliculă 
zincată

PN-EN 1462:2006

Clasa de rezistență la coroziune A PN-EN 1462:2006

Îndoire solidă a sistemelor de prindere după aplicarea 
unei forțe de 750 N/mm

≤5mm, clasa de portanță H PN-EN 1462:2006


