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DEKLARACJA WLASCTWOSCI UZYTKOWYCH

I4TGIBL-N34/13

l,Niepowtarzalny kod identylikacyjdy typu wyrobul
Blachodach6wka ARIA

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoirliwiajecy identyfikacjt
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:

Patrz specyfikacja techniczna prcduktu.

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z maj4c4 zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacja techniczna

Samonosne blachy profilowane do zastosowai w budownictwie do wykonlvania polay6 lub
pEekry6 dachowych w obiekach budowlanych.

4.Nazwa, zastrzeioda nazwa handlowa lub zastrzeiony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5i

BIJDMAT
Bogda.n Wi9cek, Otoliiska 25,

09-407 Plock

s.System lub systemy oceny i weryIikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zal4czniku V:

Systemoceny3i4

6,W przypadku deklaracji wlalciwosci uZytkowych dotycz4cej wyrobu budowlanego
objQtego normq zharmonizowan4i

Polska Nolma PN-EN 14782:2008 - Samonoine blachy do pokryd dachowych, okladzin
zewngtrznych i wewngtrznych. Charakterystyka wlrobu i wymagania.

PrzeznuczeD,ie \ zakres stosowania wyrobu budowlanego: w obiektach zlokalizowarych na
tercnach o agrcsywnosci srodowiska: ( wg. PN EN ISo 12944-2:2001 ):
- blachy z powlokq c).nkow4 o masie 275glm' lub stopu aluminium-clnk (AZ 150) o masie 150
g/rt' i powlokami poliestrowymi o grubosci 25Fm, 30pm, 35pm, SP NOVA 50 pm lub
HDX 55pm, PVDF(25pm) - w srodowiskach o kategodi korozyjnosci C1, C2, C3,
- blachy z powlokq Z 350 g/rn1 tub AZ 185 g/m? - w irodowiskach o kategodi koro4dnoSci C1,
c2. c3.

LD. Cecha techniczna wartoi6 deklarowana
I Jdpomoi6 ogniowa klasa B ROOF (tl), klasa B ROOF(I2),

klasa B ROOF (t3)
2 leakcja na ogiefi Grubo5i

Dowloki95um
Grubosd powloki >25pm
Grubosd Dowloki <55um

AI A.2-s2.d0

Odpornos{ na obciqzenie skupionel,2 KN

T1p profilowanej blachy Grubo6i
lmml

Rozpigto66
fmml

Blachodach6wka ARIA 0,50 350 400

I



woaloszczelnos6' Przepuszczalnosc wody' powietrza i opar6w wl'toby nie majqce pedoracji
(iako uszkodzei) sq wodoszczelne i nieprzePuszczalne dla pary i po\ ielrza
irniuo" ,"y.iu.;t" - tozszerzalnori6 ciiplni powitna byd brana pod u'vagp tam gdzie taka zmiana

-ol" -i"c"*pry* nu 
"ksploatacjg 

prod,uktu, naleiry blad pod uwagQ odpowiednie wsp6lczynnik

rozszerzahodci cieplnej - srat' t1 i to-6 K '

Inst\tut Techniki Budowlanej :
Zakiad Trwalosci I Ochrony Budowli NO-2/819/t2008
Zaklad Badaf Ogniowych NP-1259.2.1/07/AK'NP -1259.2 2/07 I AK'
Np-l 259.2.3/07/AK, NP -12s9.2.3 I 2001 / !&..

Zaklad Tr,rr'alosci I Ochrony Budowli przeprowadzil badania odpomosci korozyjnej wltob6w i

wvdal oDinic NO-2/819/t2008 i Raport z badaf Nr LM00-0785/11/Z00NM - system oceny 4

Zaktaa gaaa,i Ognio*ych wykonal badania reakcji na ogiei powlok lakiemiczych i wydal opinie

Np-1259.2.1/0?/-Ar! liP-r2ig.2.2lO7lAK;NP-t259.2 310'/ IAK,NP-1259.2.3/20071/J( - svsten

oceny 3

wodoszczelnos6, przepuszczalnosd wody' powietrza i opar6w w)'roby nie majqce perfomcji

(iako uszkodzei) sq uodoszczelne i nieprzepuszclalne dla pary i powietfta

imiana wymiar6w rozszerzatnos6 cieplna powinna byd brana pod uwagl tam, gdzie taka

zmiana moie mie6 wpl)'\t na eksploataoj9 produktu, nalezy bra6 pod uwagq odpowiedni

wsp6lczynnik rozszerzalnosci cieplnej - stal: 12 x 10-'K'

Tolerancje wymiarowe dla wltob6w dachowych, okre6lone sq w PN-EN 508- I

?. Wtaiciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punkcie 3 s4 zgodne z wlasciwoSciami

deklarowanymi w punkcie 6

Ninie.jsza deklaracja wlaiciwodci uz,'tkowych wydana zostala na wyl4czn4 odpowiedzialnoS6

Droducenta ,' 
W imieniu Producenta Podpisal:

Dyrektor ds. Produkcji Mieczyslaw Kijek
(naNisko i stanowisko)

Plock 0l.07.2013



Vertimas i3 lenku kalbos
EKSPLOATACINIU SA\ryBIU DEKLARACIJA

Nr. 14TG/BL-t34l13

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:
Skardine stogo danga ARIA

2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elem€ntas, kuris leidiia id€ntifikuoti statybini
gamini ir yra reikalaujamas pagal_ 11 str.4 pastr.:

Zr. gaminio techning specifikacij4

3. Gamintojo numatltas naudojimas pagal paskirti arba statybinio gaminio naudojimas pagal
atitirkame darniqi4 techninp specifi kacijq

Savilaikes profiliuotos skardos, skftos naudoti statyboje kaip statybiniq objektl stogo dangos ar
perdengimai.

4. Pavadinimas, autoriaus teisirl saugomas prekybinis pavadinimas ar prekos pavadinimas bei
kontaktinis gamintojo adresas, kuris yra r€ikalauiamas pagal 11 str' 5 pastr.:

BIJDMAT
Bogdan wi€cek, otolifska 25,

09-407 Plock

5. Statybinio gaminio eksploataciniU salTbiq atitikties iYertinimo ir patvirtinimo sistema arba
sistemos, kurios yra apibroitos V p €de:

3 ir 4 ivertinimo sistema

6. Statybinio gaminio eksploataciniq sarTbiq deklaraciia yra skirta staqbiniam gaminiui, kuriam
taikomas 5i darnusis standartas:

Lenkijos standartas PN-EN 14782:2008. Savilaikiai metaliniai stogo dangq iSoriniq ir vidiniq apkalq
lak5tai. Gaminio specifikacija ir reikalavimai.

Statybinio gaminio paskirtis ir naudojimo sritis: objektuose, kurie stovi teritodjose su agresyvia
aplinka (pagal PN EN ISO 12944-2:2001)l
- skardos su 275 g/m'mases cinko arba 150 g/m'?mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir 25

!m, 30 gm, 35 pm poliesterio 50 pm SP NOVA a$a 55 pm HDX, PVDX (25 !m) dangomis - C1, C2,
C3 koroziskumo kategorijq aplinkose;
- skardos su 350 g/m'1 mases Z a$a 185 glm2 M danga - Cl, C2, C3 korozilkumo kategorjjq aplinkose

Eil. Nr. Techninis parametras Deklaruojama verte

I Atsparumas ugniai B ROOF (tl) klase, B ROOF (12) klas6.
B RooF (t3) klase

2 Reakciia i ugni Dangos storis ! 25 pm Dangos storis > 25 pm
Dangos storis S 55 pm

AI A2-s2, d0

Profi liuotos skardos tipas Storis
lmml

Plotis
Imm]

Skadine stogo danga ARIA 0,50 350+00

J

Atsparumas koncentuotoms 1 ,2 kN apkovoms



/

/

Ilermetiskumas, laialumas vanaleniui, orui ir garams: gaminiai be kiaurymiq (kaip pazeidimq) yra

hermetiski ir nepral€idzia gaq bei oro
ni"t-"r,t ;;kyci"i ",si#elgti 

i Silumini pletirn4si reikia teD, kur toks polq'tis €ali tueti itakos gaminio

eksploatavimuil reikia alsizvelgti  i  pl ieno Siluminio pl ' l lmosl \oelrclentq: lzx lu N

Statvbines technikos instirutas (lnst'rut Iechniki Budowlanej):
iiuiini'+ uitp"tu.o i.."ugos imone { zaktad Trwaloscil ochrcny Budowli) No-2/819/Ai2008
pti"G..itiltl q"i-q i.o"ne lZakladeadan Ognio*vch) NP-1259 2 1/07|AK'NP-1259 2210'7/AK'

Np-1259.2.3/0?/AK, NP -1259.2.3 12001 I A&.

Statiniq atsparumo ir saugos imone atliko gaminiq atsparumo korozijai bandymus ir iidavd rekomendacijq

NO-Ze"tSlAlZOOt it U*Jymrl ataskait4Nr. LM00-0785/11/Z00NM - 4-a vertinimo sistema'
p.Lseui..i"i,l tyti.,t [mo'ne arliko da4 dangq reakcijos i ugni bandyrnus- ir isdave.rekomendacij4 NP-

tiisStmr^a: Ni'-l zsq.z.zlourA(, NP-Jr59.2.3ib7lAlc NP-|2se 2 l/2007iA( 3-a veninimo

sistema.

Hermetilkumas, laiilumas vandeniui, orui ir gamms: gaminiai be kiaurymiq (kaip pazeidirnq) yra

hemetiski ir neFaleidzia garq bei oro.
il-:r-""q p"r.yri"r, 

"si#elgti 
i lilumini plctim4si reikia.ten. kur toks polqdis gali hrcti itlkls' gaminio

"t"pf""Li,i"*il 
*it 

"sitvigtii 
atitinkamqplie;o Siluminio Pletinosi koeficient{: 12 x l0'K-''

Stogo gaminiq matnenq nuokrt?os '.ra apibrdi,tos standarte PN-EN 508-1'

?.3-iame punkte apibreitos eksploatacinos gaminio ss\Tbes atitinka 6 punkte deklaruoiamas

sarTbes.

3i eksploataciniu salybiq deklaracija iiduota isskirtinai gamintojo atsakomybe

Ganintojo vardu PasimJc:
Gamybos padalinio direlcorius Mieczyslaw Kijek

(Pavarda ir Pareisos)

hpaudas/
/paraias/

Isaliolojo 6nens pata3as

Plockas 20ll-07-01
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Susegta, sunumeruota 3 (trY$ laPai

2014 m. kovo 26 d.

A5, Natalija Tkadenko, vertimq biuro ,,IIITERPRETUM" verteja, prisiimu atsakomybQ uZ vcrtimo
iS lenku i [etuviu kalb{ teisinguma

Vertimq biuras UA.B "INIERPRETUM"
lnofles kodas 302299561

AAB 'Intetpr,

Ngawana
Adreeas: Donelaiiio g. 33-114, Kauoas LT-44240, Lietuvt

Tel.: (8-37) 24 00 96, +310 699 l7l3E
Faksas: (8-37) 24 00 96
El.pagtas; interpretum@inbox.lt


