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Zlecenie nr 00687/21/Z00NZF 

Deklaracja Środowiskowa II Typu nr 274/2021 

Systemy tras kablowych, systemy kanałów podpodłogowych,  

systemy konstrukcji fotowoltaicznych  

zgodnie z PN-EN ISO 14021:2016 
 

1. Informacje ogólne: 

1.1. Zleceniodawca: EL-PUK PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I MONTAŻ MATERIAŁÓW 

ELEKTROINSTALACYJNYCH Sp. z o.o., ul. Kościelna 15, 95-050 Konstantynów Łódzki 

1.2. Podstawa formalna opracowania: 

Podstawę formalną opracowania stanowiło zlecenie firmy EL-PUK Sp. z o.o. z siedzibą ul. 

Kościelna 15, 95-050 Konstantynów Łódzki z dnia 25.01.2021 r. oraz Umowa nr 

00687/21/Z00NZF zawarta z Instytutem Techniki Budowlanej na wykonanie pracy pt. 

„Opracowanie deklaracji środowiskowych II i III typu dla wyrobów produkowanych w zakładzie” 

Niniejszy raport zawiera wnioski z weryfikacji poprawności stwierdzenia środowiskowego 

Producenta „zmniejszone zużycie energii w produkcji” dla wyrobów produkcji EL-PUK: systemy 

tras kablowych, systemy kanałów podpodłogowych, systemy konstrukcji fotowoltaicznych 

posiadających powłokę ochronną Magnelis®. 

Weryfikację stwierdzenia środowiskowego przeprowadzono zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 

ISO 14021:2016 na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji.  

1.2. Zakres pracy 

─ Analiza dokumentacji technicznej przedstawionej przez Zleceniodawcę 

─ Opracowanie znaku graficznego ITB-EKO przyjazny wyrób w języku polskim 

─ Przygotowanie świadectwa Deklaracji Środowiskowej Typu II w języku polskim 

 

1.3. Wykorzystane materiały 

─ Dokumentacja dostawcy surowca (stali z powłoką cynkową i Magnelis®) w tym: 

EPD:  Steel with Magnelis® coating 

EPD:  Hot dip galvanized steel 

─ Dokumentacja techniczna producenta  

─ PN-EN ISO 14021 „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Własne stwierdzenia środowiskowe 

(Etykietowanie środowiskowe II typu)”.  

2. Analiza dokumentacji 

Magnelis® to specjalistyczna powłoka, która stanowi ochronę przed korozją stali. Wykorzystanie 

powłok typu Magnelis® do ochrony stali jest zjawiskiem pozytywnym, jak wykazały badania wykonane w 

ITB Powłoka Magnelis® chroni przed korozją dłużej niż standardowe wyroby ocynkowane, posiada 

również lepsze właściwości niż inne powłoki o niższej zawartości magnezu. Powłokę Magnelis® nakłada 

się na typowej linii do ciągłego powlekania ogniowego, lecz kąpiel zawiera domieszkę 3,5% aluminium i 

3% magnezu. Zastosowanie powłoki Magnelis® przyczynia się do ochrony zasobów w tym 
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energetycznych, gdyż ilość cynku zużywanego do jej produkcji jest mniejsza niż ilość tego metalu zawarta 

w powłokach wykonanych w całości z cynku. Wyrób przebywa w kąpieli krócej, co przekłada się na 

zmniejszenie ilości energii w produkcji. Zgodnie z dostarczoną dokumentacją, wyroby EL-PUK posiadające 

powłokę Magnelis® są produkowane na bazie procesu produkcyjnego, w którym zmniejszono zużycie 

energii podczas procesu powlekania ogniowego. Zmniejszone zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej w 

fazie produkcji wynosi, jak wynika z analizy, do 1.5% na tonę produktu w odniesieniu do stali z powłoką 

cynkową nałożoną metodą zanurzeniowo-ogniową. 

3. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza potwierdza prawdziwość stwierdzenia własnego Producenta „zmniejszone 

zużycie energii w produkcji” wyrobów EL-PUK. W związku z powyższym ITB zaświadcza, że 

jednoparametrowe stwierdzenie własne o brzmieniu „zmniejszone zużycie energii w produkcji” w 

odniesieniu do wyrobów EL-PUK posiadających ochronną powłokę Magnelis®  jest zgodne ze stanem 

rzeczywistym i spełnia wymagania normy PN-EN ISO 14021:2016 Etykiety i Deklaracje Środowiskowe – 

Własne stwierdzenia środowiskowej (Etykietowanie Środowiskowe II typu). Ponadto, zaświadcza się, że w 

szczególności zostały spełnione wymagania dotyczące weryfikacji stwierdzeń (pkt. 6 normy). Pozytywne 

wyniki weryfikacji stwierdzenia własnego Producenta oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 

14021:2016 stanowią podstawę do nadania przez ITB wyrobowi, znaku EKO-ITB Przyjazny wyrób, 

opatrzonego jednoparametrowym stwierdzeniem środowiskowym „zmniejszone zużycie energii w 

produkcji”. 

 

Rys. 1. Symbol graficzny EKO-ITB Przyjazny wrób 

Zleceniodawca EL-PUK Sp. z o.o. posiada prawo do umieszczania w swojej ofercie i innych 

materiałach (tablice informacyjne, artykuły w prasie, reklamy, witryny internetowe) informacji o uzyskaniu 

znaku EKO-ITB Przyjazny wyrób w stosunku do wymienionych wyrobów posiadających powłokę 

wykonaną w technologii Magnelis®. Zleceniodawca ma obowiązek informowania ITB o wszystkich 

zmianach zachodzących w procesie produkcji wyrobu, które mogą mieć wpływ na zmianę oceny wydanej w 

ramach niniejszej pracy. W przypadku braku takiej informacji lub przedstawienia informacji 

nieprawdziwych, ITB podejmie decyzję o unieważnieniu świadectwa. Świadectwo o nr 274/2021 nie ma 

zastosowania w stosunku do innych wyrobów Producenta. Znak graficzny EKO-ITB Przyjazny wyrób – 

Rys. 1. nie może być stosowany w odniesieniu do innych wyrobów firmy posiadających inne typy powłok 

ochronnych. Deklaracja jest ważna 3 lata do dnia 1 grudnia 2024. 

ITB nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu przyznania świadectwa na 

podstawie nieprawdziwych danych i informacji uzyskanych od firmy EL-PUK Sp. z o.o. 

Opracował:  dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. ITB                                                
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