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DEKLARACJA wLAScIwoScr uzyrKowycH

l4TC/TRB-6/33/13
l.Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:

TRB-6/1200

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoiliwiajqcy identyfikacjg
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. ll ust.4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3.Plzewidziatre przez producenta zamierzotre zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z maj4cq zastosowanie zharmonizowanq specylikacjq techniczn4

Samonodne blachy profilowane do zastosowafi w budownictwie do wykon)'wania poky6 lub
przekryi dachowych oraz obudowy Scian w obiektach budowlanych.

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

BIJDMAT
Bogdan wigcek, Otolifska 25,

09-407 Plock

s,System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone lr zalqczniku V:

Sys temoceny3 i4

6.W przypadku deklaracji wla6ciwo6ci uZytkowych dofycz4cej wyrobu budowlanego
objgtego normg zharmonizowanq:

Polska Noma PN-EN 14782:2008 - Samonosne blachy do pokryi dachowych, okladzin
zewngtznych i wewngkznych. CharaLlerystyka w),robu i wlmagania.

Przeznaczenie iz Wes stosowania wyrobu budowlanego: w obiektach zlokalizowanych na
terenach o agres)'wnoici jrodowiska: ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 )l
- blachy z powlok4 clnkow4 ( Z 100) o masie l00g/m' do zastosowai wewn4trz obiekt6w w
Srodowiskach o kategorii korozyjnodci atmosfery Cl
- blachy z powlok4 clrftow4 o masie 100g/m' a nastgpnie po stronie licowej pokD4e powlokami
organiczn),mi poliestrowymi o grubodci 12, 15, l8 pm do zastosowaf wewn4trz obiekt6w w
Srodowiskach o kategorii korozinosci atmosfery C1, C2
- blachy z powlok4 c)'nkow4 o masie 2009/m' lub stopu aluminium-cynk (A2150) o masie
1509/m'z - do stosowania wewnqtrz obiekt6w w Srcdowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2,
- blachy z powlok4 cynkow4 o masie 200 g/m', a nastgpnie po stronie licowej pokrye powlokami
organicznymi poliestrorymi do gmboici SP25 pm - do stosowania wewn4hz obiekt6w w
6rodowiskach o kategodi korozyjnosci Cl, C2,
- blachy^z powlok4 cynkow4 o masie 275 g/m' 1ub stopu aluminium-clnk (A-z150) o masie
150g/m' a nastgpnie po stronie licowej pokyte powlokami organicznymi poliestrowlmi
ogrubosci 12, 15, I8 pm-wSrodowiskachokategori ikorozl jnoici Cl, C2 dla elewacji
- blachy z powlokE cynkow4 o masie 200glm2 i powlokami polieshowymi o grubosci 25pm iub
wy2szej w irodowiskach o kategorii korozyjnodci Cl, C2, C3 dla elewacji
- blachy z powlokQ clrtow4 o masie 275glm' lub stopu aluminium-cynk (AZ 150) o masie 150
g/m' i powlokami poliestrowymi o gruboici 25pm, 30pm, 35Im, SP NOVA 50jrm lub
HDX 55pm, PVDI(25pm) w Srodowiskach o kategorii korozyjnodci Cl, C2, C3,

/



- blachy z powlok4 Z350lrb AZ 185 g/m' - do zastosowafi zewngtrznych w irodowiskach Cl,
C2, C3,
- blachy perforowane zabezpieczone powlok4 c),nkow4 o masie minimum 275glm. i powlok4
ofganicznq poliestrow4 o gruboici minimum l2pm - do zastosowafi wewnghznych o kategorii
korozrnosci atmosfery C1, C2

LD. Cecha techniczna Wadosd deklarowana
)dpomoSc ogniowa klasa B ROOF (t1), klasa B ROOF(I2),

klasa B ROOF (t3)
2 leakcja na ogieri GruboSi powloki<25pm Gmboii powloki >25irm

Grubosi powloki 555llm
A2-s2,d0

3

Odpomoii na silg
skupionq 1,2 KN
rozstaw podp6r L
lmnl

L=400 nie spelnia L{00 nie soelnia

InsBtut Teclliki Budowlanej :

Zaklad Trwaloici I Ochrony Budowli przeprowadzil badania odpomosci korozyjnej wlrob6w i
wydal opinig NO-2/819/t2008 i Rapofi z badafi Nr LM00-0785/11/Z00NM system oceny 4
Zaklad Badafi Ogniowych wykonal badania reakcji na ogiefi powlok lakierniczych i wydal opinie
NP- 1259.2.1/07/AK; NP-1259.2.2/07/AK; NP-1259.2.3/07lAK, NP-1259.2.3/2007/AK - system
oceny 3
Zaklad Konstrukcji I Element6w Budowlanych wykona.l badania na obciEzenie skupione i wyda.l
rapod z badafi LK-0691/P/09 - system oceny 3

Wodoszczelnos6, przepuszczalnosd wody, powietrza i opar6w Wl.roby nie maj4ce perforacji
0ako uszkodzef) s4 wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.
Zmiana *Trniar6w rozszerzalnosi cieplna powinna byi blana pod uwagg tam, gdzie taka
zmiana moze miei wpiyw na eksploatacjg produktu, nalezy brai pod uwagg odpowiedni
wsp6lczynnik rczszerzalnosci cieplnej - stal: 12 x 10 " K'l

Tolerancje wlmiarowe dla w).rob6w dachowych, okreslone s4 w PN-EN 508-1

7. Wasciwosci uiytkowe wyrobu okreslone w punkcie 3 s4 zgodne z wlaSciwosciami
deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja wlasciwosci u2]tkowych wydana zostala na wylqczn4 odpowiedzialno(i
producenta .

w imieniu producenra podpisal:
Dyrektor ds. Produkcji Mieczyslaw Kijek

(nazwisko i stanowisko)

Plock 0L07.2013
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1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:
TR8-6/1200

2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, kuris l€idiia identifikuoti statybini
gamini ir yra reikalaujamas pagal-l1 str.4 pastr.:

Zr. gaminio techninQ specifikacij+

3. Gamintojo numatytas naudojimas pagal paskirti arba statybinio gaminio naudojimas pagal
al i l inkamq daroi4iA technint spe(if i  kaci j4

Savilaikes profiliuotos skardos, skirtos naudoti statyboje kaip statbiniq objektq stogo dangos ar
perdengimai bei kaip sienq apkala.

4. Pavadinimas, auto aus teisiq saugomas pr€kybinis pavadinimas ar pr€k€s pavadirimas bei
kontaktinis gamintojo adresas, kuris ym reikalaujamas pagal 1I str.5 pastr.l

Bogdan wi€cek, otoliriska 25,
09-40? Plock

5. Shrybinio gaminio eksploataciniq salTbirl atitikties iv€rtinimo ir patviftinimo sist€ma arba
sistemos, kurios yra apibrdztos V pried€:

3 ir 4 ivertinimo sistema

6. Statybinio gaminio eksploataciniq saiTbi{ deklaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kuriam
taikomas Si darnusis standartas:

Lenkijos standartas PN-EN 14782:2008. Savilaikiai metaliniai stogo dang[ isoriniq ir vidiniq apkall
Iakitai. Gaminio specifi kacija ir reikalavimai.

Strtybinio gaminio paskirtis ir naudojimo sritis: objektuose, kurie stovi terjtorijose su agreswia
aplinka (pagal PN EN ISO 12944-2t2001):
- skardos su 100 g/m'masds cinko danga (Z 100), skirtos naudoti objektq su atmosferos C1 koroziskumo
kategorijos aplinka viduje:
- skardos su 100 g/m2 mases cinko danga ir po to i! priekin6s puses padengtos organinemis poliesterio
dangomis, kuriq storis 12, 15, 18 pm, skirtos naudoti objektq su atmosfercs Cl, C2 koroziSkumo
kategorijos aplinkomis viduje;
- skardos su 200 g/m1 mases cinko arba su 150 g/m, mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga,
skirtos naudoti objektlt su atmosferos C1, C2 koroziSkumo kategorijos aplinkomis viduje;
- skardos su 200 g/m'z mases cinko danga ir po to iS priekines puses iki SP25 !.rn storio padengtos
orgalinemis poliesterio dangomis, skidos naudoti objektq su atmosferos Cl, C2 koroziskumo kategodjos
aplinkomis viduje;
- skardos su 275 grlm'?mases cinko arba su 150 g/m, mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir
po to i5 priekines puses padengtos organinbmis poliesterio dangomis, kuriq stois 12, 15, t8 pm, skirtos
naudoti Cl, C2 korozilkumo kategoijos aplinkose fasadams;
- skardos su 200 g/m: mas6s cinko danga ir su 25 lrm arba storesnemis poliesterio dangomis, skirtos
naudoti Cl, C2, C3 koroziSkumo kategorijos aplinkose fasadams;
- skardos su 275 g/m'mases cinko arba 150 g/m'masds aliumirio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir 25
[m, 30 pm, 35 pln storio poliesterio 50 pm SP NOVA arba 55 g.m HDX, PVDX (25 pm) dangomis Cl,
C2, C3 koroziskumo kategorijq aplinkose;



- skardos su 2350 arba 185 g/m':mases AZ danga Cl, C2,C3 koroziskumo kategorijq aplinkose;
- kiaurymes turindios skardos, apsaugotos cinko danga, kurios mase ne maZesnd kaip 275 g/m' ir ne
plonesne kaip 12 pm storio organ'ne poliesterio danga skiftos naudoti patalpose su Cl, C2 koroziskumo
kategorijos atmosfera

EiI.
Nr.

Techn in is parametras Deklaruojama verte

Atsparumas ugniai B ROOF (t1) klase, B ROOF (t2) klase,
B ROOF (t3) klase

2 Reakcija i ugni Dangos storis :: 25 g.m Dangos storis > 25 pm
Dangos storis < 55 pm

A2-s2, d0
3 Atsparumas koncentuotai

1,2 kN jegai
atstumas tarp atram{ L [mm] ATMM NE KONSTRUKCIJA ATMMIN E KONSTRUKCUA

L=400 neirlkdo L=400 neirykdo

Statybin6s technikos institutas (Insb,tut Techniki Budowlanej):

Statiniq atsparumo ir saugos imon6 (Zaklad Trwaloici I Ochrony Budowli) atliko gaminiq atsparumo
korozjjai bandymus ir isdavb rekomendacij4 NO-2/819/t2008 ir bandymq ataskait4 Nr. LM00-
0785/1 1/Z00NM - 4-a vertinimo sistema.
Prie5gaisriniq tyrimq imone (Zaklad Badai Ogniowych) atliko daZq dangq reakcijos i ugnibandymus ir
isdave rekomendacij4 NP-l259.2.1/07lAK; NP-1259.2.2/07lAK; NP-l259.2.3/07/AK, NP-
1259.2.3/2007 I AK - 3 \ertinimo sistema.
Statybinirl konstrukcijq ir elementq imone (Zaklad Konstrukcji I Element6w Budowlanych) atliko
koncenhuotq apkrovLl bandymus ir iSdave bandymq ataskait4 LK-0691/P/09 - 3-a vertinimo sistema.

H€rmetiskumas, laidumas vandeniui, orui ir garams: gaminiai be kiaurymiq (kaip pa;eidim{) yra
hennetiski ir nepraleidzia garrl bei oro.
Matmenq pokyiiai: atsiZvelgti iSilumini pletim4si reikia ten, kur toks pok)'tis gali turcti itakos gaminio
eksploatavimui; reikia atsizvelgti i atitinkam4 plieno Siluminio pietimosi koeficient4: l2 r l0 o K r.

Stogo gaminiq matmenq nuokrypos yra apibreitos standarte PN-EN 508-1.

7. 3 -iame punkte apibreztos eksploatacines gaminio sawbds atitinka 6 punkte deklaruojamas
sa\Tbes.

Si eksploataciniq salybirl deklaracija isduota isskirtinai gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu parira$l
Gamybos padalinio direktorius Mieczyslaw Kijek

/paraias/
lgaliolojo asnens paralas

J

Plockas 2013-07-01
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2014 m. balandzio 18 d.

AS, Natalija Tkadenko, veltimq biuro ,,INTERPRETUM" verteja,
ii lenkq i lietuviq kalbe teisingumq

prisiimu atsakomybg uZ venimo

Vertimq biuras UAB "INTERPRETUM'
[mones kodas 302299561

UAB alnte4nett

Yeftja
NataltJa Tkade

Adr€sas: Donelaidio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva
T€1.: (8-37) 24 00 96, +370 699 17138
Faksas: (8-3?) 24 00 96
El.paltas: interpretum@hbox.lt


