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DEKLARACJA OSCI UZYTKOWYCH
l4TGlBr-Zl2l13

l.Niepowtarzalny kod identyfikncyjny typu wyrobu:
Blachodach6wka ZEFIR

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiai4cy identylikacjg
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patz specyfikacja tecbniczna produktu.

3.Przewidziane przez producedta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majacq zastosowanie zharmonizowanQ specylikaciq technicznq

Samonosne blachy profilowane do zastosowai w budownictwie do \aykonywania pokry6 lub
psekry6 dachowych w obiektach budowlanych.

4.Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BI]DMAT
Bogdan Wigcek, Otolifiska 25,

09-407 Plock

s.System lub systemy oceny i veryIikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlan€go okreslone w zalqczniku vi
Systemoceny3i4

6.W przypadku deklaracji wlasciwoSci uzltkowych dotycz4cej wyrobu budowlanego
obj gtego norm4 zharmonizo\{an4:

Polska Norma PN-EN 14782:2008 - Samonosne blachy do pokryi dachowych, okladzin
zewnQhznych i wewngtrznych. Charakterystyka wlrobu i wymagania.

Przezn czeaie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: w obiektach zlokalizowa.nych na
terenach o agreslavnosci tuodowiska: ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 ):
- blachy z powlokq c],nkow4 o masie 275glnl lub stopu aluminium-clr* (AZ 150) o masie 150
g/m'? i powlokami poliestrowymi o grubodci 25pm, 30pm, 35prn, SP NOVA 50prn lub
HDX 55pm, PVDF(25pm) w Srodowiskach o kategorii korozyjnoici Cl,C2,C3,
- blachy z powlokq Z 350 g/m'? lub AZ 185 g/m'z - w Srodowiskach o kategodi korozinoici Cl,
c2.c3.

Lp. Cecha tecbniczna Waiosd deklarowana
fdpomoid ogniowa klasa B ROOF (tl), klasa B ROOF(O),

klasa B ROOF (t3)
2 leakcja na ogiefi GruboSi

powloki:Z5 um
Glubosi powloki >25!rm
Gruboid powloki S55um

AI A2-s2.d0
Odpornosd na obciaienie skupionel,2 KN
T]? profilowanej blachy Grubos6

lmml
Rozpi9toS6
trnrnl

Blachodach6wka ZEFIR 0.50 350- 400

L



Wodoszczelnos6, przepuszczalnost wody, powietrza i opar6w - Wlroby nie maj4ce perforacji
(jako uszkodzei) s4 wodoszczeLne i nieprz epuszczalne dla pary i powiehza.
Zmiana wymiar6w - rozszerzaLnosd cieplna powinna byd bmna pod uwagg tam, gdzie taka
zmiana moze mie6 wpllv na eksploatacjg produktu, nalezy bra6 pod uwagg odpowiedni'^Tif.iiiiih rtiifftifllllllll ililill lltli li ll lf' II  I  " ' i - t  -

Tolerancje wlmiarowe dla wlrob6w dachowych, olaeSlone sA w PN-EN 508-1

Instltut Techniki Budowlanej:

Zaklad Trwalosci I Ochrony Budowli przeprowadzil badania odpomosci korozyjnej wyob6w i
wydal opinig NO-2/819/A./2008 i Raport z badari Nr LM00-0785/11/Z00NM system oceny 4
Zaklad Badaf Ogniowych wykonal badania reakcji na ogiei powlok lakiemiczych i wydal opinie
NP-12s9.2.1/07/AK; NP-r259.2.2/07lAKi NP- 125 9.2.3/07lAK, NP- 12s9.2.3/20Oj tAK - systen
oceny 3

Wodoszczelnosd, przepuszczalnos6 wody, powietrza i opar6w Wroby nie majqce pedoracji
(jako uszkodzef) sA wodoszczelne i nieprz epuszczalne dla pary i powietrza.
Zmiana wymiar6w - rozszenahosd cieplna powinna byd brana pod uwagg tam, gdzie taka
zmiana moze mied vrplla'r' na eksploatacjg produktu, nalezy bmd pod uwagg odpowiedni
wsp6lczynnik rozszerzalnosci cieplnej - stal: 12 x l0-" K''

Tolerancje wlmiarowe dla wyrob6w dachowych, okreslone sa w PN-EN 508-l

7. Wasciwosci uzytkowe wyrobu okieslone w punkcie 3 s4 zgodne z wlasciwoSciami
deklarowanymi w pudkcie 6

Niniejsza deklaracja wlasciwoici uzltkowych wy dana zostala na wyl4czn4 odpowiedzialnos6
prcducenta .

W irnieniu producenra podpisal:
Dy,rektor ds. Produkcji Mieozyslaw Kijek

(nzz wisko i sanowisko)

Plook 01.07.2013



tf,Ail'
Vertimas i3 lenku kalbos

EKSPLOATACINIU SA\ryBIU DEKLARACIJA
Nr. l4TGlBL-Zl2l13

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

2. Tipo, partijos arba serijos nurneris arba kitas elementas' kuris leidiia identifikuoti statybiDi
gamini ir yra reikalaujamas pagal-l1 str.4 pastr,:

Zr. gaminio techninQ specifikacij+

3. Gamintojo numatytas naudojimas pagal paskifti arba stsrybinio gaminio naudojimas pagal
alitinkamQ darniqi4 techninf specifikacijq

Savilaikes prcfiliuotos skardos, skirtos naudoti statyboje kaip statybinirl objektq stogo dangos ar
perdengimai.

4. Pavadinimas, autoriaus teisiq saugomns prekybinis pavadinimas ar prekos pavadinimas bei
kontaldinis gamintojo adresas, kuris yra reikalaujamas pagal 11 str. 5 pastr.:

BI'DMAT
Bogdan wi9cek, Otolif ska 25,

09-407 Plock

5. Statybinio gaminio eksploataciniq sawbiq atitikties ivertidmo ir patvirtinimo sistema arba
sistemos, kurios yra apibrCitos V priede:
3 ir 4 lvertinimo sistema

6. Statybinio gamitrio eksploataciniq sawbiq deklaracija yra skirta statybiniam gaminiui kuriam
taikomas Si darDusis standartas:

Lenkijos standartas PN-EN 14782:2008. Savilaikiai metaliniai stogo dangr; i3oriniq ir vidiniq apkalq
lak5tai. Gaminio specifikacija ir reikalavimai.

Statybinio gaminio paskirtis tu mudojimo sritis: objektuose, kurie stovi teritorijose su agresy'via
aplinka (pagaf PN EN ISO 12944-2.2001):
- skardos su 275 g/m'?masds cinko arba 150 g/m'mascs aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir 25

Fm, 30 Fm, 35 Fn poliesterio 50 fm SP NOVA arba 55 gm UDX, PVDX (25 gm) dangomis - Cl, C2,
C3 koroziskumo kategorijq aplinkose;
- skardos su 350 g/m'Z arba 185 g/ra'z AZ danga - Cl, C2, C3 korozilkumo kategorijrl aplinkose.

Eil. Nr. Techninis pammetras Deklaruojama verte

Atsparumas ugniai B ROOF (tl) klase, B ROOF (t2) khse.
B ROOF (t3) klase

2 Reakcija i ugni Dangos stods 325 pm Dangos storis > 25 pm
Dangos storis < 55 pm

A ] A2-s2, d0

AlsDarumas hotrcenlruoloms lJ kN aDkro\oms
Profi liuotos skardos tipas Sto s

lmml
Plotis
[-.]

Skardine stogo danga ZEFIR 0,50 35H00



' 
Ilermetiikumas' laidumas vandeniui orui ir gamms: garniniai be kiaurymiq (kaip paz€idimq) yra

, hermetiski ir nepraleidZia garq bei oro.
/ Matmenq pokyaiail atsizvelgti i Siluminf pletimqsi reikia ten, kur toks pok]4is gali tureti itakos gaminio

eksploatavimui; rcikia atsizvelgti i plieno Siluminio plCtimosi koeficient4: 12 x 10" K-'.

Stogo gaminiq matmenq nuokrypos yra apibr6Ztos standarte PN-EN 508- I .

Statybinestechnikos institutas (InsO4utTechniki Budowlanej):

statiniq atsparumo ir saugos imone (zaklad Trwalodci I ochrony Budowli) atliko gaminiq atsparumo
korozijai bandymus ir isdavE rekomendacij4 NO-2/819/A/2008 ir bandymq ataskait4 Nr. LM00-
0785/11/Z00NM 4-avertinimo sistema.
Priesgaisriniq tyrimq imone (Zaklad Badai Ogniowych) atliko daZlt dangq reakciios I ugni bandymus ir
i5dave rekomendacijq NP-1259.2.1/07/AK; NP-1259.2.21071AK: NP-1259.2.3/07/AK, NP-
1259.2.31200'l IAK - 3-a vertinimo sistema.

Ilermetiskumas, laidumas vandeniui, orui ir garamsi gaminiai be kiauryrniq (kaip paieidimq) yra
hermetiski ir neFaleidzia garq bei oro.
Matme[q pokyCiait atsizvelgti i lilumini plCtimqsi reikia t€n, kur toks pok]'tis gali tureti it lrcs,gaminio
eksploatavimui; reikia atsizvelgti i atitinkarq plieno siluminio plctimosi koeficient4: | 2 x l0- K"

Stogo gaminiq matmenq nuokrypos ym apibrdilos standart€ PN-EN 508-l

7, 3-iame punkte apibr€itos eksploatacin€s gamitrio saYybes alitinka 6 punkte d€klaruojamas
salybes.

Si eksploatacinilt salTbiq deklaracija iiduota ilskirtinai gamintojo atsakomybe.

Camintojo Yatdu PasimSa:
Gamybos padalinio direktorius Mieczyslaw Kijek

(palarde ir pareigos)

kpaudas/
/paraSas/

Igaliotojo smens pamlas

Plockas 2013-07-01
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2014 m. kovo 26 d.

AS, Natalija Tkadenko, vertimr{ biuro ,,INTERPRETUM.,verteja, prisiimu atsakomybg uZ vertimo
ii lenkq i lieruviq kalb4 teisingumq. /

ver r inqb iu rasuAB ' , rNrERpREr rJM ' ' * " ' ; f f : * f2 " . * / . -
Imones kodas 302299561 Nabfiia Tkctew
Adresas: Donelaidio g. 33-114, KauDas LT44240, Lietuva / ,/
Tel.: (8-3?) 24 00 96, +370 699 l7ll8 u

Faksas: (8-37) 24 00 96
El.paitas: interyretum@inbox.lt


