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DEKLARACJA

14TG/TRB-l8/1 100/8/13
l.Niepowtarzalny kod identylikacyjny typu wyrobu:

TRB-18/l100

2.Numer rypu, partii lub serii lub jakikotwiek inny element umozliwiaj4cy identyfikacig
lwrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3.Przewidziane przez producenta zamiezone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majAc4 zastosowanie zharmonizowan4 specy{ikacjA technicznq

Samonosne blachy profilowane do zastosowaf w budownictwie do wykolywania pokryd lub
prz ekryi dachowych olaz obudowy Scian rir' obiektach budowlanych

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

BLDMAT
Bogdan Wigcek, Otoliiska 25,

09-407 Plock

s.System lub systemy oceny i weryfikacji staloici wlasciwosci uZytkowych wyrohr
budo$lanego okreslone w zal4czniku V:

Sys temoceny3 i4

6.W przypadku deklaracji wlasciwosci uZytkowych dotycz4cej wyrobu budowlanego
objf tego norm4 zharmonizowan4:

Polska Noma PN-EN 14782:2008 - Samonoine blachy do polsyd dachowych, okladzin
zewngtznych i wewngttznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowladego: w obiektach zlokalizowanych na
tercnach o agresyrvnosci grodowiska: ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 ):
- blachy z powlok4 c),nkow4 ( Z 100) o masie 100g/m'z do zastosowai wewnahz obiekt6w w
Srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C I
- blaohy z powlolq cy*ow4 o masie l00g/m3 a nast9pnie po stronie licowej pokryte powlokami
organiczn],rni polieshow)'rni o guboici 12, 15, 18 !.m do zastosowai wewnqtrz obiekt6w w
Srodowiskach o kategodi korozyjnosci atmosfery C1, C2
- blaohy z powlok4 cyrkow4 o masie 200g/m' lub stopu aluminium-c}'nk (M150) o masie
150g/m'? - do stosowania wewnqhz obiekt6w w Srodowiskach o kategorii korozyjnoici Cl, C2,
- blaohy z powlok4 clnkow4 o masie 200 g/m', a nastlpnie po stronie licowej poh)4e powlokami
olganiczn)mi poliestrouymi do grubosci SP25 pm - do stosowania wewn4trz obiekt6w w
Srodowiskach o kategorii koroztnoici Cl, C2,
- blachy z powlok4 clnkowq o masie 275 g/rP lub stopu aluminium-c)'nk (AZl50) o masle
150g/m2 a nastgpnie po stronie licowej pokrj4e powlokami organiczn)ti poliestrowlani
ogmboSci 12, 15, 18 pm - w Srodowiskach o^kategodi korozyjno(ci Cl, C2 dla elewacji
- blachy z powlok4 cynkow4 o masie 200glm' i powlokarni poliesuowymi o grubosci 25pm lub
wyzszej w Srodo\ iskach o kategorii korozy,jno,ici Cl. C2. C3 dla eleraacji
- blaohy z powlok4 c),nkowa o masie 2759lm' lub stopu aluminium-c,'nk (AZ 150) o masie 150
g/m'?i powlokami poliestrowymi o gruboici 25pm, 30pm, 35pm, SP NOVA 50prn lub
HDX 55pm, PVDF(25pm) -w jrodowiskach o kategorii korozyjnoSci Cl, C2, C3,

4
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Lp. Cecha techniczna wartoSd deklarowana
I fdpomosd ogniowa klasa B ROOF (tl), klasa B ROOF(t2),

klasa B ROOF (t3)

2 Leakcja na ogierl Grubos6 powlokisl2 5 pm Grubosi powloki >25pm
crubosi Dowloki <55pm

AI A2-s2d0

3
Odpomosi na silg skupion4
1,2 KN
rozstaw podp6r L [mm]
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Lp. Symbol
wlrobu

Gatunek
stali

Crubo66 blachy Polozenie

0,50 0,63 0.70 0.75 0.88
1 TRB-

18n 100
DX51D L 800 1008 tl20 1200 1408 negatyrv

- blachy z powlok4 2350 \tb AZ 185 glma -do zastosowaf zewn9trznych w srodowiskach Cl'

c2,c3,
- biachy perforowane zabezpieozone powlok4 c)'lkow4 o masie minimum 275glm' i powloka

organi;;q poliestrow4 o gnrbosci minimum l2pm - do zastosowai wewn9trznych o kategorii
C2

Insq ut Techniki Budowlanej:

Zaklad Trraaloioi I Ochrony Budowli przeprowadzil badania odpomosci korozyjnej wyob6w i

wydal opinig NO-2/S19/'2008 i Raport z badaf Nr LM00-0785/11/Z00NM - system oceny 4

Zattaa eaaaf Ogniowych wykonal badania reakoji na ogief powlok lakiemiczych i wydal opinie

NP-1259.2.1/07lAK; liP -r2s9.2.2107 /AK; NP -r2s9.2 3l,l lAK,NP -r2s9.2 312007 /AK - svsbn

oceny 3
Zakl;d Konstrukcji I Element6w Budowlanych wykonal badania na obciqzenie skupione i wydat

mport z badan - LK-0691,4/09 - system oceny 3

Wodoszczelnosd' przepuszczalnosd wody, powietrza i opardw - Wroby nie maj4ce perforacji

(jako uszkodzef) s4 wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza'

Zmiana wymiai6w rczszelzaLoos6 cieplna powima by6 brana pod uwag9 tam, gdzie taka

zmiana moze mie6 wpl' { na eksploatacig produktu, nalezy bra6 pod uwag9 odpowiedni

wsp6lczynnik rozszerzalnosci cieplnej - stal: 12 x l0' K '

Tolerancje wymiarowe dla w)T ob6w dachowych, okeSlone s4 w PN-EN 508-1

7. Waiciwosci uZytkowe wyrobu okreslone w punkcie 3 s4 zgodne zwlasciwosciami
deklarordanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci uzltkowych wydana zostala na wylqcznq odpowiedzialno5d
Drooucen@ .' 

W imieniu Producenta Podpisat:
DlT eklor ds. Produkcji Mieczyslaw Kijek

Plook 01.07.2013

(.azwisko i stanowisko)



Vertimas i3 lenka kalbos
EKSPLOATACINIU SA\ryBIU DEKI"ARACIJA

Nr. !4TG/TRB- 18/1 100/8/13

1. Unikalus gaminio tipo td"o.tfi*ot-o Uodii;-,*r,,OO

2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, kuris leidiia idertilikuoti statybini
gaminiiryra reikalaujamas pagal 11 str.4 pastr.:

Zr. gaminio techninQ specifikacij to

3. Gamintoio numat''tas naudojimas pagal paskirti arba statybinio gaminio naudojimas pagal
atitinkam4 darni4i4 techning specifi kacij4

Savilaikes profiliuotos skardos, skirtos naudoti statyboje kaip statybiniq objektq stogo dangos ar
perdengimaibei kaip sienq apkala.

4. Pavadinimas, auloriaus teisiq saugomas preLTbitris payadinimas ar prekos paYadinim4s b€i
kontaktitris gamintojo adresas, kuris ym reikalaujamas pagal 11 str.5 pastr.:

BUDMAT
Bogdan Wiecek, Otoliiska 25,

09-407 Plock

5. Statybinio gaminio eksploalaciniq sarTbiq atitikties ivertinimo ir patvirtinimo sistema arba
sistemos, kurios yra apibreZtos V priedel

3 ir 4 ivertinimo sistema

6. Statybinio gaminio eksploatsciniq sarTbiq detdaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kuriam
taikomas Si darnusis standartas:

Lenkijos standartas PN-EN 14782:2008. Savilaikiai metaliniai stogo dangrL isorinirl jr vidiniq apkalq
lakgtai. Gaminio specifikacija ir reikalavimai.

Slatybinio gaminio paskirtis ir naudojimo sritisi objektuose, kurie stovi teritorijose su agresyvia
aplinka (pagal PN EN ISO 12944-212001)l
- skardos su 100 g/m'mas6s cinko danga (Z 100), skirtos naudoti objektq su atmosferos Cl korozilkumo
kategorijos aplinka viduje;
- skardos su 100 g/m'?mas€s cinko danga ir po to iS priekines puses padengtos organinemis poliesterio
dangomis, ku q storis 12, 15, 18 pm, skirtos naudoti objektq su atmosferos Cl, C2 koroziSkumo
kategorijos aplinkomis viduje;
- skardos su 200 g/m'mases cinko arba su 150 g/m" mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga,
skirtos naudoti objektq su atmosferos Cl, C2 koroziSkumo katego4jos aplinkomis viduje;
- skardos su 200 g/m': mases cinko danga ir po to iS priekines puses iki SP25 pm storio padengtos
organin€mis poliesterio dangomis, skirtos naudoti objektq su atmosfercs Cl, C2 koroziSkumo kategorijos
aplinkomis viduje;
- skardos su 275 g/m'mas6s cinko arba su 150 g/m'zmas6s aliuminio fu cinko lydinio (AZ 150) danga ir
po to is priekines puses padengtos organinemis poliesterio dangomis, kuriq storis 12, 15, 18 Fm, skirtos
naudoti C1, C2 korozilkumo katego{ios aplinkose - lasadams;
- skardos su 200 g/m'? mases cinko danga ir su 25 lun arba storcsnemis poliesterio dangomis, skirtos
naudoti Cl, C2, C3 koroziskumo kategorijos aplinkose - fasadams:
- skardos su 275 g/m'1mases cinko arba 150 g/m" mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir 25

Bm, 30 pm, 35 pm storio poiiesterio 50 pm SP NOVA arba 55 pm HDX, PVDX (25 Pm) dangomis - C1,
C2, C3 koroziBkumo kategorij q aplinkos€i



-skardossu2350arba185g/m,mas6sAZdanga_cl,C2,c3koroziskumokategori jqaplinkose:
- kiuury-", turintios skarios. ap)augolos cin;ko danga kurio! ma5c. ne ma'esne kaip 275 g/m' ir ne

plonesne kaip t2 pm storro organlne polleslerio danga: skinos naudoti pata!pose su Cl C2 korozilkumo

kategorijos atmosfera

Deklaruojama verteEil.
Nr.

Techninis parametras

I Atsparumas ugniai B RooF (tl) klasc, B RoOF (t2) klase.
B ROOF (t3) khse

2 Reakcija i ugni Dangos stods S 25 Pm Dangos stois > 25 tl]n
Dangos storis < 55 Fm
A2-s2, d0

3 Atsparumas koncentnrotal
1,2 kN jegai
atstumas tarp atramq L Lmml

NEIGIAMA

\ / \

ATMM1NE KONSTRIJKCIJA ATRAMINE KONSTRUKCIJA

Eil.
Nr.

Gaminio
simbolis

Plieno
InAIKE

Skardos storis Padetis

0,50 0,63 0,70 0,75 0,88

I I rRB-
|  18 /1100

DX5lD L 800 1008 1120 1200 1408 nelgrama

hpaudas/
/paraias/

lsaliolojo asmens paiasas

Starybines technikos institutas (Insgtut Techriki Budowlanej):

Statiniq atsparumo ir saugos imon€ (Zaklad Trwalo6ci I Ochrony Budowli) atliko gaminiU atsparumo

l".i"rilii'".av.t" i. i-lduve ."ko."nda"ii4 NO-2/819/A'/2008 ir bandymrl ataskait4 Nr' LM00-

0785/11/Z00NM - 4-a vertinimo sistema.
;;se;i;"i; qrimq imonc (Zaklad Badan ognioqch) atliko dazlt dangq reakcijos i ugnibandvmu' ir

isi""i -lo'i.*a*iia NP- 12s9.2.1/07/,ti<: \P-1259 2 2/07/AK: NP'l25s2l/07/AK' NP-

1259.2.31200'l lq\K - 3-a vertinimo sistema'
Statybiniq konstrukcijll ir elementu lmonb (Zaklad Konstnrkcii ! -El:TenJ6w 

Budowlanvch) atliko

k;;;*;"." ;;"";'fudymus ir isdave bandymq ataskait4 LK-0691/P/09 - 3 -a veflin imo sistema'

Hermetiikumas, laidumas vandeniui, orui ir garams: gaminiai be kiaur,'mill Gaip paleidimq) yra

hermetiski ir nepraleidzia garq bei oro.
ii"*""u oof."tiui, arsiielgri i silumini plclimqsi reikia len kur toks pok)'tis gali ru^reti, itakos, gaminio

eksoloatavimui: reikia alsiz\elgl i  ial i l inkamq plieno i i luminio pletimosl koellcrentq: l /  .( ru N

Stogo gaminiq matmenq nuokrypos yra apibrCzlos standarte PN-EN 508- I '

7.3 -iame punkte apibreitos eksploatacines gamitio strTb€s atitinka 6 punkte deldaruojamas

saWbes.

Si eksploataoiniq savybiq deklaracija isduota iSskirtinai gamintojo atsakomybe'

Gamintojo vardu Pasiralc:
Gamybos padalinio dircktorius Mieczyslaw Kijek

(pavarde ir Parcigos)

Plookas 2013-07-01



Susegta" sulumeluota 3 (ty$ lapai

2014 m. kovo 26 d.

AS, Natalija TkaEenko, vertimq biuro,,INTERPRETUM,,verteja, prisiimu atsakomybQ uZ vetimoil lenkq i lietuviU kalbe teisingum+

Vertimq biuras UAB "INTERPRETUM" UAB ̂ Iareryrery

[rnon€s kodas 302299561 Yerbja

Adresas: Donelaidio g. 33-l 14, IGuoas LT-4424 o,Li*1{Lftis 
Tkace

Tel.r (8-37) 24 00 96, +370 699 t7r3}
Faksas: (8-37) 24 00 96
El.pa.Stas: hteryretum@inbox.lt


