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DEKLARACJA wLAScIwoScr uZyrKowycH

14TG/TRB-8/4/13
l.Niepowtnrzalny kod identylikacyjny typu wyrobu:

TRB-E/1166

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny elem€nt umoiliwiajqcy identyfikacjg
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patlz specyfikacja techniczna produktu.

3.Przewidziane przez producentn zamierzone zastosowanie Iub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majqc4 zastosowani€ zharmonizowane specylikacj4 techniczn4

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

4.Nazwa, zastrzeiona n^zwa handlowa lub zastrzeiony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BIJDMAT
Bogdan Wigcek, Otolifiska 25,

09-407 Plock

s.System lub systemy oceny i weryfikacji stttosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budoulanego okreslone $ zalqclniku v:

Sys temoceny3 i4

6.W przypadku deklaracj i wlasciwoici uirytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego
obj gtego norm4 zharmonizowtnq:

Polska Nonna PN-EN 14782:2008 - SamonoSne blachy do pokryi dachowych, okladzin
zewn9trznych i wewngtznych. Charakierystyka wyrobu i wlanagania.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: w obiekach zlokalizowanych na
terenach o agresywnosci srodowiska: ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 ):
- blachy z powlokq cyrkowq ( Z 100) o masie 100g/m'1 do zastosowai wewnEtE obiekt6w w
Srodowiskach o kategorii koroztnosci atmosfery C 1
- blachy z powlok4 cynkow4 o masie 100g/m' a nastgpnie po stronie licowej pokq4e powlokami
organicznlani poliestowymi o grubosci 12, 15, 18 pm do zastosowai wewn4trz obiekt6w w
Srodowiskach o katego i korozyjnosci atmosfery Cl, C2
- blachy z powlokq cynkow4 o masie 2009/m' lub stopu aluminium-c1nk (AZ150) o masie
1509/m'? - do stosowania wewn?trz obiekt6w w Srodowiskach o kategorii korozyjnoici Ci, C2,
- blachy z powlokq clnkow4 o masie 200 g/m', a nastgpnie po stronie licowej pokrlte powiokami
organiczn).rni poliestrowymi do grubosci SP25 pm - do stosowania wewn4trz obiekt6w w
$odowiskach o kategorii korozyjnoSci C1, C2,
- blachy-z powlok4 clnkowq o masie 275 g/m'lub stopu aluminium-cynk (A.Z150) o masie
150g/m'a nastgpnie po stronie licowej poh,,te powlokami organiczn;'rni polieshow),rni
o gruboici 12, 15, 18 pm - w irodowiskach o-kategorii korozyjnoici Cl, C2 dla elewacji
- blachy z powlolq cF](owq o masie 200g/nl i powlokami pol;estrowymi o grubolci 25pm lub
wyzszej w Srodowiskach o kategorii korozyjnosci Cl, C2, C3 dla elewacji
- blachy z powlok4 clmkow4 o masie 2759lm'lub stopu aluminium-cynk (AZ 150) o masie 150
g/m' i powlokami poliestrowymi o gruboici 25pm, 30pm, 35pm, SP NOVA 50pm lub
HDX 55f!m, P\DF(25pm) w Srodowiskach o kategodi korozyjnoici Cl, C2, C3,
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- blachy z powlokq Z 350 lub AZ 185 g/n2 do zastosowaf zewn9trznych w srodowiskach Cl,

c2. c3.
- blachy perforowane zabezpieczone powlok4 c$kowq o masie minimum 275glm'?i powlok4

organiczn4 poliestrow4 o gnrbosci minimum l2pm - do zastosowa6 wewn9trznych o kategodi
korozyjnoSci atmosfery Cl, C2

LD. Cecha techniczna WafioSi deklarowana
ldpomoSd ogniowa klasa B ROOF (t1), klasa B ROOF(I2),

klasa B ROOF (t3)

2 leakcja na ogiei crubodi powloki!25pm Grubodi po\"*oki >25Um
Gmbodi powloki i55pm

A1 A2-s2.d0

3

Odpomo3d na silg
skupion4l,2 KN
rozstaw podp6r L
[-m]

rcNnu(cJA @;;owA

L:400 nie spelnia L=400 nie spelnia

lnstltut Techniki Budowlanej :

Zaklad Trwarodci I Ochrony Budowli przeprowadzil badania odpornoici korozy.jnej w1'rob6w i

wydal opinig NO-2/819/t2008 i Raport z badai Nr LM00-0785/11/Z00NM system oceny 4

Zaklad Badari Ogniowych wykonal badania reakcji na ogieri powlok lakiemiczych 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 svstem

oceny 3
Zakt;d Konstrukcji I Element6w Budowlanych wykonal badania na obciq:zenie skupione i wydal

rapon z bada6 LK-0691/P/09 - system oceny 3

Woiloszczelnosd, przepuszczalnoSd wody, powietrza i opar6w - W)'roby Die majqce perforacji

(jako uszkodzei) s4 wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza

Zmiana w).rniar6w - rozszezaLnodi cieplna powinna byi brana pod uwagq iam, gdzie taka

zmiana moze mied wplyw na eksploatacjg produktu, nalezy brai pod uwag9 odpowiedni

wsp6lczynnik rozszezalnosci cieplnej - stal: 12 x 10 " K '

Tolenncje w),miarowe dla wyob6w dachowych, okeSlone sq w PN-EN 508-1

7. Wascirvosci uzytkowe $TTobu okreslone w punkcie 3 sq zgodne z \vlasciwosciami
deklarowanymi w punkci€ 6

Niniejsza deklaracja wlagciwosci u4'tkowych wydana zostala na wyl4cznq odpowiedzialnoii
producenta ,

w inrieniu Producenla Podpisai:
Dyrektor ds Ptodukcji Mieczyslaw Kijek

(nazwisko istmowisko)

Plock 01.07.2013
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Vertimas ii lenbu kalbos

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr' 14TG/TRB-8/4/13

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kod?L_U,,UU

2. Tipo, partijos arbr seriios numerrs arba kitas elemetrtas' ku s leidZia identifikuoti statybini

gami;i  ir lra reikalaujamas pagal 1l slr '  4 pa!lr ' :
Zr '  aaminio rechninE <pecif ikaci ja

3. Gamintoio numatytas naudoiimas pagal paskirti arba statybinio gaminio naudoiimas pagal

ati l inkam4 daroiqi4 techninf specil ikaci je

Savilaikds plofiliuotos skardos, skirtos naudoti statyboje kaip statybiniq objektll stogo dangos ar

perdengirrai beikaip sienq apkala

4. Pavadinimas, autoriaus teisi{ saugomas prekybinis patadinima-s ar.prekes pavadinimas bei

i"""iii"ifg"*i"i"i" adresas. Luris via reiLala;,fl1T o"t"' t' str' s pasrr':

Bogdan wigcek' ololifiska 25'

5. Statybinio gaminio eksploatacini{ sawbiq atitikties ivertinimo ir patvirtinimo sistema arba

sistemos, hurios yra apibrezlos v priede:
I ir  4 i \erl inimo si5lema

6. Sta$binio gaminio eksploataciniq sawbiq deklaracija yra skirta stafbiniam gaminiui' kuriam

trikomas 5i darnusis standartas:

Lenkiios standartas PN-EN 14782:2008 Savilaikiai meialiniai stogo dangll iSoriniq ir vidiniq apkalLl

lakitai Gaminio specifikacija ir reikalavimai'

Stat\binio gaminio paskir l i5 ir naudoiimo sri l is: objel luo'e kurie sro\i  teri lori jote )u agresyl ia

Tl:*;J,e;"*,'rt&t) l:3.i?,11"'.'*?i, 100), skirtos naudori objektrl su atmosreros c1 koroziikumo

kategori jos aplinka viduje' -
- skardos su 100 g/m'mases clnko oanga ir po to i5 priekines puses padengtos organ inem is polieslerio

o-g".fr, tJo ?oris 12, 15, rs p;-tiiti* naudoti objekirl su atmosfercs Cl' C2 koroziskumo

kategorijos aPlinkomis vidtrjel
- skardos su 200 g/m'mases clnKo arDa su 150 g/m' mases aliuminio ir cinko.lydinio (AZ 150) danga'

rtr*t 
""tJ"i 

.ti"L,o ,Lr atmosferos Cl, C2 koro-ziskumo kategorijos aplinkomis-viduje;

t-rttrtrt-tuntttt mases cinko aungu i. po to is priekines puses^iki^s?25 lnn storio pad€nstos

organinemis poliesterio aangom;s, strrto"?luaoli oUj"ttq tu uttoti"tos Cl' C2 korcziikumo kategorijos

1or'i:lo";t:"''j;j?.. .ases cinko arba su 1s0 gm, mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) dansa ir

po to is priekines puses paden$os orga inemis loliesterio dangomis' kuriq storis 12' 15' 18 pm' skritos

luuioiicr. Cz t oiotlskr.rmo kategorijos aplinkose - fasadams;

- skartlos su 200 g/m'mases cinlo canfa ir:ll-25 pm^arbl storesndmis polieste o dangomis' skirtos

nuuJoti Cf , cZ, cito.ozi5kumo katogodjos aplinkose iasadams;

- skardos su 275 g/n'z mases cinko arba iio iJ 'nutet aiurninio ir cinko- bdrnio (Az I50) danga ir 25

u m , l 0 ! m .  l 5 F m s t o r i o p o l i e s l e r i o 5 u p l n s F u o v n u t f " s s p m H D X  P \ D X ( 2 5 ! m ' d d n g o m i s  C l '

C-2- Cl koro,/ i(kumo kalegorrjq aplinlosei

j,



-_---

- skardos su 2350 arba 185 g/m'masds AZ danga Cl, C2, C3 koroziskumo kategorrjtl aplinkose:
- kiaurymes turindios skardos, apsaugotos cinko danga, kurios mase ne mazesnd kaip 275 g/m? ir ne
plonesne kaip 12 prn storio organine poliesterio danga skirtos naudoti patalpose su Cl, C2 koroziskumo
katesoriios atmosfera

Eit.
Nr.

Techninis parametras Deklaruojama verte

Atsparumas ugniai B ROOF (tl) klas6, B ROOF (t2) klasi,
B ROOF (t3) klas€

2 Reakcija i ugni Dangos storis < 25 Fm Dangos storis > 25 pm
Dangos storis::55 Fm

A ] A2-s2, d0

3 Atsparumas koncenbuotai
1,2 kN jegai
atstumas tarp atramll L lmm] ATRAMINE KONSTRUKC JA

TEIGIAMA

ATRAMINE KONSTRUKC JA

L=400 neirykdo L:400 neivykdo

Statybines techrikos institutas (lnsb4ut Techniki Budowlanej)l

Statini4 atsparumo ir saugos imone (Zaklad TMalo6ci I Ochrony Budowli) atliko gaminill atsparumo
korozijai bandymus ir isdave rekomendacij4 NO-2/819/A,/2008 ir bandymq ataskait4 Nr' LM00-
0785/l l/Z00NM -4 vetinimo sistema.
Prie5gaisriniq Erimq imone (Zaklad Badaf Ogliowych) atliko daiq dangq reakcijos i ugni bandymus ir
isdave rekomendacii4 NP-1259.2.ll07 lAK; NP-1259.2.210'7/AK: NP-1259.2.3/07/AK, NP-
12.59 .2.3/200'7 I AK - 3-a vertinimo sistema.
Starybiniq konstrukcijq ir elementq imon6 (Zaklad Konstrukcji I Element6w Budowlanych) atliko
koncentruotq apkrovq bandymus ir isdave bandlmq ataskaiteLK-0691/P/09 3-a vellinimo sistema.

Hermetiikumas, laidumas vandeniui, orui ir garams: gaminiai be kiaurymiq (kaip paieidimq) yra
hermetiiki ir nepraleid;ia garq bei oro.
Matmenq pokyiiai: atsizvelgti i Silumini pletim4si reikia ten, kur toks pokytis gali turbti ltakos gaminio
eksploatavimui; reikia atsizvelgti i atitinkam4plieno Siluminio pl6timosi koeficient4: l2 x 10-" K''.

Stogo gaminirl mahnenq nuokrypos yra apibr6ztos standarte PN-EN 508- I .

7.3 -iame punkte apibriztos eksploatacinds gaminio saiTbes atitinka 6 punkt€ deklaruoiamas
sarTbes.

Si eksploatacinill salybiq deklaracij a isduota isskifiinai gamintojo atsakomybe.

Ganintojo vardu pasirasc:

Gamybos padalinio direktorius Mieczyslaw Kijek

/spaudas/
/paraias/

lealiolojo asroens paralas

Plockas 2013-07-01
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Susegt , suoumeruota 3 (tlys) lapai

2014 m. balandZio l8 d.

A3, Natalija Tkadenko, vertimq biuro ,,INTERPRETUM" verteja, prisiimu atsakomybQ uZ vertimo

i5 lenkq i lietuviq kalbeteisingum+
UAB

Vertimq biuas UAB "INTERPRETIJM"
lmones kodas 302299561
Adresas: Donelaidio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +370 699 11138
Faksas: (8-37) 24 00 96
El.pastas: interpretum@inbox.lt

UefliJa
NshAja


