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DEKLARACJA wr,Ascrwoscr uzyrKowycH

14TG/TRB-12/5/13
l.Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typx wyrobu:

2.Numer typu, partii tub serii lub jakikolwiek inny element umoZliwiaj4cy identylikacjt
\vyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z maj4c4 zastosowani€ zharmonizowana sp€cyfikacj4 technicznq

Samonosne blachy profilowane do zastosowai w budownictwie do wykonlvania pokryi lub
pzekyd dachowych oraz obudowy Scian w obiektach budowlanych.

4.Nazwa, zastrzeZona nazwa handlowa lub zastrzeZony znak towarowv oraz adtes
kontakto*y producenta. 11) magan) zgodnie z art. I  I  ;st. 5:

BUDMAT
Bogdan Wigcek, Otoliiska 25,

09-407 Plock

s.System lub systemy oceny i weryfikacji staloici wlasciwosci uZytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zal4czniku V:

Sys temoceny3 i4

6.W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowr:rnego
objgtego norm4 zharmonizowanA:

Polska Norma PN-EN 14782:2008 - Samonojne blachy do pokryd dachowych, okladzin
zewngtrznych i wewnghznych. Charakerystyka w),roblr i wf5nagania.

Przeznaczenie i zakres stosowrnia wyrobu budowlanego: w obiektach zlokalizowanych na
terenach o agresywnosci Srodowiska: ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 ):- blachy z powlok4 cy,nkow4 ( Z 100) o masie l00g/m, do zastosowai wewn4trz obiekt6w w
lfodowiskach o kategodi korozrjnosci atmosfery Cl
- blachy z powlokq cpkow+ o masie 100g/m. a nastgpnie po stronie licowej pokrl,te powlokami
organicznlmi poliestrowymi o grubosci 12, 15, 18 pm do zastosowai wewnatrz obiekt6w w
!rodo$iskach o kalegori i  korozyjnosciarnosfeq Cl. C2
- blachy z powlokq clnkow4 o masie 200glm, lub stopu aluminium-cy,nk (A2150) o masie
l50g/m' - do stosowania wewn4trz obiekt6w w Srodowiskach o kategorii korozlnosci Cl, C2,
- blachy z po\idok4 c)'nkow4 o masie 200 g/m,, a nastqpnie po stronie licowej pokrye powlokami
organiczn)'rni poliestrow)mi do grubosci Sp25 pm - do stosowania wewnatrz obiekt6w w
srodou iskach o karegofl t  koroztno5ci C l,  C2,
- blachy z po\-\ lokE c),nkow4 o ma.ie 275 g/m2 lub sLopu alum inium-c),nk I AZ | 501 o ma5ie
I50g/m' a nastgpnie po stronie ljcowej pokr)'te powlokami organicznyni poliestrow),rnl
o gruboici 12, 15, 18 pm - w jrodowiskach o-kategorii korozyjnoSci Cl, C2 dla elewar:jr
- blachy z powlok4 c)nkow4 o masie 200g/mr i powlokami poliestrowymi o grubodci 25pm lub
wyzszej - w Srcdowiskach o kategorii korozinojcj C1, C2, C3 dla elewacji
- blachy z powlok4 clnkow4 o masie 275glm2 lub stopu aluminium-clnl< (AZ 150) o masie 150
g/m' i powlokami poliestrowymi o grubo(ci 25pm, 30pm, 35p.m, Sp NOVA 50pm lub
HDX 551!m. PVDI-{25!m, u irodowiskach o karegori i  koroz)ino(ci Cl. C2, C3,

r'



- blachy z powlokq Z 350 lub AZ 185 g/m2 do zastosowafi zewngtrznych w Srodowiskach Cl,
c2. c3.
- blachy perforowane zabezpieczone povr'lok4 clnkowq o masie minimum 275gln'z i powlok4
organiczn4 poliestrow4 o gruboSci minimum 12pm do zastosowa6 wewngtrznych o kategorii
korozyjnosci atmosfery Cl, C2

Lp. Cecha techniczna Wafiosi deklarowana
ldDomoi6 osniowa klasa B ROOI (l),  klasa B ROOF(2), klasa B ROOF(ll)

). leakcja na ogief Grubodi powloki:;25pm Gruboii powloki >25pm
Gruboii powloki <55um

AI 42-s2,d0

3

Odpomodi na sjlg
skupionq 1,2 KN
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Symbol Gatunek
stali

GruboSd blachy Polozenie

0,s0 10,63 10,70 10,7s0.88
l TRB-12 DX5lD L 4 0 0 t 5 0 4 t 5 6 0 t 6 0 0704

Inst)'tut Techniki Budowlanej :

Zaklad Trwaloici I Ochrony Budowli p.zeprowadzil badania odpomosci korczyjnej *).rob6w i
wydal opini9 NO-2/819/A,/2008 i Raport z badan Nr LM00-0785/11/Z00NM system oceny 4
Zaklad Badafi Ogniowych wykonal badania reakcji na ogief powlok Iakiemiczych i wydal opinie
NP-1259.2.l/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 obci4zenie skupione i wydal
raport z badai LK-0691,P/09 - system oceny 3

Wodoszczelnosd, przepuszcznlnosd wody, powietrza i opar6w Wlroby nie maj4ce perforacji

0ako uszkodzei) s4 wodoszczelne i nieprz epuszczalne dla pary i powietrza-
Zmiana wymiar6w rozszerzalnosi cieplna powinna byi brana pod uwagg tam, gdzie taka
zmiana moze miei wpba{ na eksploatacjg produktu, naiezybrad pod uwagg odpowiedni
w5po lczynn ik  roz . , / e rza lno j c i  c i ep lne j  - s la l :  l 2 \  l 0 "K

Tolerancje w),riiarowe dla wy'rob6w dachowych, okeslone s4 w PN-EN 508-1

7. wlasciwosci uiytkowe lvyrobu okreslone w punkcie 3 sA zgodne z wlasciwoiciami
deklarowanymi rv punkcie 6

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uz)'tkowych wydana zostala na wylqczn4 odpowiedzialnoSi
prooucenta .

W inieniu producenta podpisal:
Dyrektor ds. Produkcji Mieczyslaw Kijek

(nazwisko I staiowisko)

Plock01.07.2013



MRtffi
Yertina.s ii lenku kalbos

EKSPLOATACINIU SA\'IBTU DEKLAXACIJA
Nr. 14TG/TRB-12/5/13

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:
TRB-t 2/1064

2. Tipo, partijos arba serijos nume s arba kitas elementas, kuris leidiia identifikuoti statybini
gamini iryra reikalaujamas pagal"ll str.4 pastr.:

Zr. gaminio techninQ specifikacij{

3. Gamintojo numaqtas naudojimas pagal paskirti arba staqbinio gaminio naudojimas pag{l
atitinkamQ darniqiA technine specifi kacijQ

Savilaikes prcfiliuotos skardos, skirtos naudoti statyboje kaip statybiiill objektrl stogo dangos ar
perdengimai bei kaip sienq apkala.

4, Pavadinimas, autoria[s teisirl saugomas prekybinis pavadinimas ar prekds pavadinimas bei
kontaktinis gamintojo adresas, ku s yra reikalaujamas pagal 11 str. 5 pastr.:

BUDMAT
Bogdan wigcek, Otoliiska 25,

09-407 Plock

5. Statybinio gaminio eksploatacinirl sarfbiq atitikties ivertinimo ir patvirtinimo sistema arba
sistemos, kurios yra apibr6itos V priede:

3 ir 4 ivertinimo sistema

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

Lenkijos standartas PN-EN i4782:2008. Savilaik;ai metalinjai stogo dangu isorinirl ir vidiniq apkalq
lakitai. Caminio specifikacijairreikalavimai.

Statybinio gaminio paskirfis ir naudojimo sritis: objektuose, kurie stovi teritorijose su agreslvia
aplinka (pagal PN EN ISO 12944-2:2001):
- skardos su 100 g/m? mases cinko danga (Z 100), skiftos naudoti objektq su atmosferos Cl koroziSkumo
kategoiijos aplinka viduie;
- skardos su 100 g/l11'] mases cinko danga ir po to iS priekines pus6s padengtos organinemis poliesterio
dangomis, kuriq sto s 12, 15, 18 pln, skirtos naudoti objektq su atnosferos C], C2 koroziSkumo
kategorijos aplinkomis viduje;
- skardos su 200 g/nf mases cinko arba su 150 g/m'1 mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga,
skirtos naudoti objektq su atmosferos Cl, C2 koroziikumo kategorijos aplinkomis vidu.le;
- skardos su 200 g/m'zmases cinko danga ir po to iS priekines puses iki SP25 pm storio padengtos
organinemis poliesterio dangomis, skirtos naudoti objektq su atmosferos C1, C2 koroziskumo kategorijos
aplinkomis viduje;
- skardos su 275 g/m': mases cinko arba su I50 g/m: mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir
po io i5 priek;nes puses padengtos organinemis poli€sterio dangomis, kuriq storis 12, 15, 18 pm, skirtos
naudoti Cl, C2 koroziikumo kategorijos aplinkose fasadarns;
- skardos su 200 g/m" mases cinko danga ir su 25 pm arba storesnemis poliesterio dangomis, skirtos
naudoti Cl, C2, C3 koroziSkumo kategorijos aplinkose fasadams;
- skardos su 275 g/m'zmases cinko arba 150 g/m'?rnases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir 25
Fm, 30 pm, 35 lrm storio poliesterio 50 lun SP NOVA arba 55 !m HDX, PVDX (25 pm) dangomis - C t,
C2, C3 koroziskuno kategorij!t aplinkose;

,1,.



- skados sit 2350 arba 185 g/m' mases AZ danga - C1, C2, C3 koroziSkumo kategorijq aplinkose;
- kiaurymes turindios skardos, apsaugotos cinko danga, kurios mase ne mazesne kaip 275 9m, ir ne
plonesne kaip 12 pm storio organine poliesterio danga - skirtos naudoti patalpose su Cl, C2 koroziskumo
katesoriios atmosfera

Eil.
Nr.

Techninis parametras Deklaruojama vert6

Atsparumas ugniai B ROOF (t1) klase, B ROOF (t2) klase, B ROOF (t3) klase
2 Reakcija I ugni Dangos storis < 25 pm Dangos storis > 25 pm

Dangos storis < 55 Fm
A2-s2, d0

3 Atsparumas koncentruotai
1,2 kN jegai
atstumas talp atramu L [mm]

ATRAMIN E KONSTRUKCIJA ATRAM NE KONSTRUKCIJA

EiI,
Nr.

Gaminio
simbolis

Plieno
mark6

Skardos storis Padetis

0,50 0,63 0,70 0,7s | 0,88
I TRB- 12 DX51D L 400 504 560 600 | 70,1 neigiama

.,

Statybines technikos institutas (Insqtut Techniki Budowlanej):

Statinirl aisparumo ir saugos imonb (Zaklad TrwaloSci I Ochrony Budowli) atliko gaminil! atsparumo
korczijai bandymus ir isdave rekomendacijq NO-2/819/A/2008 ir bandymq ataskait4 Nr. LM00-
0785/l I /Z00NM - 4 vertinimo sistema.
Priesgaisriniq tyrimq imone (Zaklad Badai Ogniowych) atliko dazq dangq reakcijos I ugni bandymus ir
iidave rekomendacij4 NP-1259.2.1/07lAK; NP-1259.2.2/0'7/AK; NP-l259.2.3/07lAK, NP-
1259.2.3/200'7 / AK - 3 v€rtinimo sistema.
Statybiniq konstrukcjjll ir elementq imone (Zaklad Konstrukcji I Element6w Budowlanych) atliko
koncentruotq apkovq bandyrn0s i. isdave bandymrl ataskait4 LK-0691/P/09 - 3-a v€rtinimo sistema.

Hermeti5kumas, laidumas vandeniui, orui ir gar|ms: gaminiai be kiaurymiq (kaip pazeidimlD yra
hermetiski ir nepraleidzia garq bei oro.
Matmen{ pokyiiai: atsiielgti i Siluminl pletim4si reikia ten, kur toks pok]tis gali tur6ti itakos gaminio
eksploatavimui; reikia atsizvelgti i atitinkam4 plieno liluminio pletimosi koeficientq: 12 x 10-' K-'.

Stogo gaminiq matmenq nuokrypos }.|a apibretos standarte PN-EN 508-1.

7. 3 -iame punkte apibr6itos €ksploatacinos gaminio sarTbos atitinka 6 punkt€ deklaruojamas
sa{ybes.

Si eksploataciniq sarybiq deklaracija igduota igskirtinai gamintojo atsakomybe.

Camintoio lardu Dasimse:
Gamybos padalinio direktoriDs Mieczyslaw Kijek

hpaudas/
/paraids/

lgalioiojo 6nens para\N

Plockas 2013-07-01
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Susegt4 sunumeruota 3 (trys) lapai

2014 m. balandzio 18 d.

A!, Natalija Tkadento, vertimq biuro ,,INTERPRETUM" verteja, prisiimu atsakomybQ uZ vertimo
i3 lenkq I lietuviq kalbq teisingum4.

Vertimq biuras UAB "INTERPRETIJM"
lrnoncs kodas 302299561
Adresas: Donelaidio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva
Tel.: (8-37) 24 00 96, +3'10 699 l'1138
Faksas: (8-37) 24 00 96
El.pa.!t!s: interpretum@inbox. lt
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