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Deklaracja Zgodności  
012011072016 

 

1. Przedmiotem deklaracji zgodności są spinki montażowe do dachówek i wsporniki łaty 

kalenicy, produkowane i sprzedawane pod marką: 

 

DACHSPIN.PL* 

 

2. Deklaracja obejmuje następujący asortyment określony nazwami (indeks) handlowymi: 

 

spinka „U” mała (SUM), spinka boczna z haczykiem kwadratowym „HK” (SHK), 

spinka „U” duża (SUD), spinka z boczna z haczykiem okrągłym „HO” (SHO),   

spinka „J” (SJ), spinka do ciętej dachówki „ND” FORFITER (SND), 

spinka boczna podwójna „2J” (S2J), spinka boczna „K” (SK), 

spinka z wysokim zamkiem „JN” (SJN), wspornik łaty kalenicy (MKG), 

spinka mnich-mniszka „MM” (SMM), wspornik łaty kalenicy blaszka (MKB). 

 

3. Symbol klasyfikacja wyrobu 28.11.23-63.49 PKWiU 

4. Wszystkie spinki montażowe wykonane są z materiałów polskiego pochodzenia m.in. drutu 

ze stali średniowęglowej ocynkowanej (wg normy PN-M-80028:1980) lub ze stali 

niskowęglowej (wg normy PN-M-80026:1967) oraz taśmy ze stali średniowęglowej 

ocynkowanej (wg normy PN-EN 10346:2009) lub taśmy zimno walcowanej ze stali 

niskowęglowej podlegającej obróbce plastycznej na zimno (wg normy PN-EN 10130:2009). 

5. Wyroby objęte niniejszą deklaracją przeznaczone są do mocowania elementów dachów 

budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Spinki 

montażowe do dachówek oraz wsporniki łaty kalenicy mogą być stosowane na zewnątrz 

budynków w środowiskach o maksymalnej korozyjności atmosfery C3 wg normy PN-EN 

12500:2002 lub PN-EN ISO 12944-2:2001. 

6. Zastosowanie spinek oraz wsporników powinno być zgodne z projektem technicznym, 

opracowanym dla określonego obiektu, uwzględniającym obowiązujące normy i przepisy, a 

szczególnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 

późniejszymi zmianami). 

 

Grudziądz, dnia 15.03.2011r.                  Łukasz Kowalski  
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