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Deklaracja zgodności 01/06/2019 LD 

 

1. Dystrybutor wyrobów:        
 

Liderwood SC  

ul.Morska 137 

81-222 Gdynia 

NIP 9581672650 

 

2. Nazwa wyrobu: 
 

System  kompozytowy WPC LiderWood (deska tarasowa, deska ogrodzeniowa , legar, klips, listwa)  

Deski o wymiarach : 25x150 mm, 21x150, 23x140 ,23x138 

 

3. Klasyfikacja wyrobu: 
 

PKWiU 22.23.11.0 - wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z 

tworzyw sztucznych.  

 

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: 
 

wykonywanie podłóg, ogrodzeń,  które mogą być stosowane na zewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej ( tarasy, werandy, balkony , pomosty, ogrodzenia)  

 

5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu: 
 

Skład - od 55% do 60% mączki drzewnej, 35%HDPE, filtry UV, komponent anty - grzybiczny, chemia wiążąca. 

gęstość średnia - 1,165g/cm3 

grubość - od 10 - 26 mm 

wytrzymałość na rozciąganie - 10,4 Mpa 

max rozciąganie do zerwania - 2% 

wytrzymałość na zginanie - 22,4 Mpa 

wytrzymałość na ściskanie(20%) 19,2 Mpa  

absorpcja wodna (23*C,24h) - 0,62% 

współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (-30*C ~ +60*C) - 9,45*10-5 

 

6. Dokumenty odniesienia: 

 
certyfikat badań - raport z testu LSTP091201, GZIN160701294-01CCM 

data wydania badań - 01.12.2009, 05.08.2016 

wystawca certyfikatu - SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 

 

Certyfikat badań potwierdza prawidłowość w zakresie właściwości użytkowych produktu spełniających wymogi określone w 

EN 15534-1:2014 sekcja 7.1.2. Dotyczy materiałów jakich użyto do testów. 

 

Produkt posiada certyfikat dyrektywy Unii Europejskiej CE - Technical Construction File, Report No. GOM181128045T 

data wydania badań - 28.11.2018 

wystawca certyfikatu - Shanghai GOM Testing & Technical Co., Ltd. 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby i jego cechy techniczne wskazane w powyższej deklaracji są zgodne z 

dokumentem odniesienia wymienionym w pkt.6. 

 

Tomasz Wilczyński       Gdynia 10.01.2019 
imię i nazwisko osoby upoważnionej        miejsce i data wystawienia 

 


