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DEKLARACJA  ZGODNO ŚCI 
NR  1/V/2012 

 
1. Producent wyrobu budowlanego:  Villas Polska Sp. z o.o.  ul. Nawrot 4; 90-060 Łódź 
 
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Płyty Termoizolacyjne  

Villas Styropapa i Villas Styropapa 2  
 
3. Typy i odmiany Płyt Termoizolacyjnych Villas Sty ropapa i Villas Styropapa 2 
 

A – płyty styropianowe o bokach prostych (niefrezowanych) 

B – styropianowe o bokach frezowanych na wpust i pióro Typy: 
C – płyty styropianowe o bokach frezowanych na zakładkę. 
1 – długość i szerokość papy po stronie spodniej płyty styropianowej są analo-

giczne jak wymiary płyty styropianowej Odmiany 
: 2 – długość i szerokość papy po stronie spodniej płyty styropianowej wystaje 

poza obrys na dwóch przyległych krawędziach 
 
4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:  PKWiU 25.21.41-20.00.  
 
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowla nego: Płyty Termoizolacyjne Villas 
Styropapa i Villas Styropapa 2 są przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej dachów 
użytkowych i nieużytkowych płaskich i spadzistych, nowych i remontowanych bezpośrednio 
pod pokrycie dachowe z papy jako warstwa podkładowa pod papę wierzchniego krycia lub 
pod wylewki z zaprawy cementowej. Oba rodzaje płyt mogą być układane na nieodkształcal-
nych podłożach np. betonowych, drewnianych, z blach stalowych itp. 
 
6. Specyfikacja techniczna:  Aprobata Techniczna ITB AT-15-8875/2012 
 
7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowla nego:  

wg p.3.2  Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8875/2012 
 
 8. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfiku jącej lub laboratorium oraz nr cer-

tyfikatu lub nr raportu z bada ń typu, je żeli taka jednostka brała udział w zastosowa-
nym systemie oceny zgodno ści wyrobu budowlanego:  

 
Zakład Konstrukcji Elementów budowlanych ITB nr 0544/12/Z00NK (LK00-544/12/Z00NK) 
Zakład Konstrukcji Elementów budowlanych ITB nr 0544/12/Z00NK (LK01-544/12/Z00NK) 

 
Deklaruj ę z pełną odpowiedzialno ścią, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfi-
kacją  
techniczn ą wskazan ą w pkt. 6. 

Łódź, 10 kwietnia 2012                                                                           
……………………………………                                                      …………………………………………. 
(miejsce i data wystawienia)                                                                    (imię, nazwisko i podpis  

osoby upoważnionej) 


