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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02-2018-02-22 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  

Sztuczna skóra z nadrukiem  pn. Ecoskin FR 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu, wymagany zgodnie z art. 

11 ust.4.  

Informacje identyfikacyjne umieszczone na etykiecie wyrobu. 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu zgodne z mającą zastosowania 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Trudnozapalna,  przeznaczona do dekoracji  powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, jako tapicerka mebli 

kontraktowych, dedykowanych do miejsc użyteczności publicznej oraz specjalistycznych mebli medycznych (fotele 

zabiegowe, kozetki itp.). Może być stosowana jako tapicerka automotive,  zwłaszcza tam, gdzie wymagany jest 

podwyższony poziom trudnopalności i odporności na bakterie.  

4. Nazwa zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany 

zgodnie z art. 11 ust. 5 

„ tapetomat” znak słowno-graficzny zastrzeżony w UP RP 

„velkom” znak słowno-graficzny zastrzeżony w UP RP 

„ wallswork „znak słowno-graficzny zastrzeżony w UP RP 

5. System lub systemy oceny i weryfikacji całości właściwości użytkowych wyrobu określone w załączniku 4. 

System 4 : wszystkie zadania dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów  

przewidziane w tym systemie (tj. określenie typu wyrobu na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych 

wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu oraz zakładową kontrolę produkcji) wykonuje producent, 

bez udziału strony trzeciej. 
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6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 
VELKOM s.c. Przybysławice 114a , 21-080 Garbów PL 

01 

Zadrukowana sztuczna skóra w technologii lateksowej pn. Ecoskin FR 
Odporność na zapalenie Poziom CRIB 5 wielkość: spełnia ; metoda: BS 5852 Ignition Source 5 

(TFT Test certificate) 

Odporność na bakterie E-Coli I MRSA Odporny ; MGS Laboratories Certificate 

Odporność powłoki  PVC na ścieranie (metoda 
Martindale’a) 

Cykle >= 50 000  PN-EN ISO 5470-2 * 

Ftalany ( (DEHP, BBP, DBP, DINP, DNOP i pozostałe) *** Nie zawiera 

Związki: AZO,  PCP,  PAH, PBDEs,  PBBs  *** Nie zawiera 

Kolor :  Spersonalizowany druk atramentowy w technologii HP Latex 

Konstrukcja wyrobu Powłoka: PVC 100% ;  Nośnik: Bawełna 100% 

Masa powierzchniowa                                                       >= 600  G/m2 ; PN-EN ISO 2286-2 ** 
Metoda A 

 

Tusze HP Latex : Woda: 70-80 % 
2-pyrrolidone: < 20 % 

Podstawiony diol: <10 % 
Pigment: <2,5 % 

Nie występują w wykazach substancji lub mieszanin nie spełniających 
jakichkolwiek przepisów prawnych UE dotyczących bezpieczeństwa  
dla zdrowia i ochrony środowiska . 

* Bez aklimatyzacji ;  ** bez aklimatyzacji i suszenia *** dopuszczalna zawartość w ilościach  śladowych nieprzekraczających 

dopuszczalnych norm i przepisów dla zalecanego zastosowania 

 Właściwości produktu, dla którego wydano tę deklarację są deklarowane. Odpowiedzialność za wydanie tej deklaracji ponosi 

wyłącznie wyszczególniony tutaj producent. 

Podpisał za producenta i w imieniu producenta : mgr. inż.  Michał Kurczuk – właściciel 

Przybysławice, dnia  22-02-2018 r.  

Znak CE wg normy DIN EN 15102.2011 

                                                                                                                         podpis 

 

 

 

Ecoskin FR   Specjalny spersonalizowany produkt na sztucznej skórze  • Do dekoracji i mebli tapicerowanych o wysokiej jakości • Nadaje się do 
zastosowania obicia meblowe, parawany, tapety  itp. • Producent: VELKOM s.c. Przybysławice 114a , 21-080 Garbów; Kraj pochodzenia: Polska  

Proszę przestrzegać: Mimo dokładnej kontroli jakości nie można całkowicie wykluczyć ewentualnych braków. Przed zastosowaniem należy 
sprawdzić jakość produktu oraz dostarczoną ilość. W przypadku widocznych braków następuje zwrot pieniędzy lub wymiana towaru. Inne koszty 
nie są zwracane.  

http://velkom.pl/wp-content/uploads/2017/08/Karta-techniczna-dla-substratu-Extreme-Seamless-Silk-Vinyl-VALMEX-ARTEX.pdf

