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l.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TRB-18/1124

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny €lement umozliwiajecy identyfikacjg
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 1l ust.4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3.Prze\\,idziaJne przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z maj4cq zastosowanie zhrrmonizowan4 specylikacjq technicznq

Samonosne blachy profilowane do zastosowafi w budownictwie do wykonl'wania pokryi lub
przehyt dachowych oraz obudowy Scian w obiektach budowlanych

4.Nazwa, zastrzeiona nazwr handlowa lub znstrzeZony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. l1 ust. 5:

BUDMAT
Bogdan Wigcek, Otoliriska 25,

09-407 Plock

s.System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlenego okrei lone w ralqczniku V:

Sys temoceny3 i4

6.W przypadku deklaracji wlaSciwosci uiytkowych dotycz4cej wyrobu budowlanego
obj gtego normq zharmonizowanq:

Polska Norma PN-EN 14782:2008 - Samonoine blachy do pokry6 dachowyoh, okladzin
zewngtznych i wewngtrznych. Chamkterystyka \rlrobu i wlmagania.

Przezn czenie i znkres stosowania wyrobu budowlanego: w obiektach zlokalizowanych na
terenach o agresy\ir"rosci Srodowiska: ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 ):
- blachy z powlok4 c)'nkow4 ( Z 100) o masie 100g/m, do zastosowai tvewn4trz obiek6w w
irodowiskach o kategodi korozyjnosci atmosfery Cl
- blachy z powlokq clnkow4 o masie 100g/m'z a nastgpnie po stronie licowej pokrlte powlokamj
organicznlmi poliestro\rlmi o gruboici 12, 15, 18 pln do zastosowati wewnqtrz obiek6w w
Srodowiskach o kategorii koro4jnodci atmosfery C1, C2
- blachy z powlok4 c),nkow4 o masie 200glm'zlub stopu aluminiun-cFk (,42150) o masie
150g/m'? - do stosowania wewn4trz obiekt6w w Srodowiskach o kategorii korozyjno(ci Cl, C2,
- blachy z powlok4 clnkow4 o masie 200 g/m,, a nastgpnie po stronie licowej pokr)'te powlokami
organicznlrni poliestrowyni do grubodci SP25 pm - do stosowania wewn4trz obiekt6w w
srodowiskach o kategorii korozyjnodci Cl, C2,
- blachy^z powlok4 cy*ow4 o masie 275 g/m'lub stopu aluminium-clnk (A2150) o masie
150g/m' a nastgpnie po stronie licowej pokyte powlokami organicznymi poliestowymi
o grubosci 12, 15, 18 pm - w Srodowiskach olGtegorii korozrnodci Cl, C2 - dla elewacli
- blachy z powlok4 cynkow4 o masi€ 200g/m'/ i por\ lokami poliestrowlm i o grubosci 25pm lub
wyzszej - w Srodowiskach o kategodi korozyjDosci Cl, C2, C3 dla elewacji
- blachy z powlok4 c1,nkow4 o masie 275glnl lub stopu aluminium-c1,nk (AZ 150) o masie 150
g/m'i powlokami poliestro$),rni o grubodci 25pm, 30pm, 35pm, SP NOVA 50pm lub
HDX 55pm, PVDF(25pm) - w Srodowiskach o kategorii korozyjnodci C 1, C2, C3,
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- blachy z powlokq Z 350 l]''b Az 185 dfi' do zastosowari zewnqtnnych w irodowiskach C l,

c2. c3.
- blachy perforowane zabezpieczone powlok4 clnkow4 o masie minimum 2758lm': i powlok4

organiiznq poliestrowq o grubosci minimum 12pm do zastosowali wewn9trznych o kategorii

koro noscl atmos
Lp. Cecha technicma WaftoSi deklarowana

ldpomo6i ogniowa klasa B RooF (tl ), klasa B ROOF(|2),
klasa B ROOF (t3)

2 leakcja na ogiei GruboSd powloki:,25pm Grubosd powloki >25pm
Gmbosi Do oki <55Im

AI 42-s2.d0

3

Odpomoii na silg
skupion4 1,2 KN
rozstaw podp6r L
Lmml

\J,' \-,./B

i** ii^""**M 6NsrRUKalwRwA

L=400 nie spelnia L=400 nie spelnia

Insq'tut Techniki Budowlanej :

Zaklad TNaloici I ochrony Budowli przeprowadzil badania odpornoici korczyjnej wyrob6w i

wydal opinig NO-2/819/A/2008 i Raport z badan Nr LM00-0785/1 1/Z00NM - system oceny 4

Zaklad Badai Ogniowych wykonal badania reakcji na ogieti powlok lakierniczych i wydal opinie

NP- 1259.2.1/0?/AK; NP- J259.2.2/07/AK; NP- 1259 2.3/07/AK, NP-1259.2.3/2007/AK svstem

oceny 3
Zaklad Konstrukcji I Element6w Budowlanych wykonal badania na obciqzenie skupione i wydal

raport z badai -LK-0691/P/09 - system oceny 3

Wodoszczelnosd, przepuszczalnosd wody, Powiettza i opar6w - W)'roby nie majqce peforacji

(ako uszkorJzeri) s4 wodoszczeJ:ne i nieprzepuszczalne dla pary i powietza.

Zmiana wymiar6w rozszerzalnosi cieplna powinna byi brana pod uwag9 tam' gdTie taka

zmiana moze mied wplyw na eksploatacjg produklu, nale2y brai pod uwag9 odpowiedni
wsp6lczynnik rozszerz alnoSci cieplnej - stal: 12 x 10 " K '

Tolerancje v/ymiarowe dla w)'rob6w dachowych, okeslone sq w PN-EN 508-1

7. Wasciwoici uzytkorve wyrobu okreslone w punkcie 3 s4 zgodne z wlasciwosciami
deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja wlasciwoici uz)'tkowych wydana zostala na wyl4czn4 odpowiedzialnoi6
prcducenta .

W imieniu Producenta PodPisal:
Dyrektor ds. Produkcji Mieczystaw Kijek

(nuwisko i stanowisko)
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Nr. 14TG/TRB_18/1 124l49l13

' Unikalus gaminio tioo ,U"o,t'U"ot-o Uo.ii;_,*r,,rO

2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, kuris leidzia id€ntifikuoti statybini
gamini iryri reikalaujamas pagal-I1 str.4 pastr.:

Zr. gaminio techning specifi kacijE.

3,.Gamintojo numaqtas traudojimas pagal paskirti arba statybinio gaminio nnudojimas psgal
al i l inkam4 darni4iq technin€ specit ikaci j4

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

4. Pavadinimas, autoriaus teisjq saugomas pr€kybinis pavadinimas ar prek€s pavadinimas b€i
koo(aklinis gamintojo adresas. kurir ) ra reihaff,,fiT1. Ourr' I I str. 5 pasti.:

Bogdan Wigcek, Otoliiska 25,
09-407 Plock

5. Statybinio. gaminio €ksploat|ciniq sarybiq atitikties ivertinimo ir patvirtinimo sistema arba
sislemos. kurios yra apibneitos V priede:

3 ir 4 ivertinimo sjstema

6,.Statybinio_ gaminio eksploataciniq satybiq deklaracija yra skirtn statybiniam gaminiui, kuriam
taikomas 5i darnusis standartasl

Lenkijos standartas PN-EN 14782:2008. Savilaikiai metaliniai stogo dangg iioriniq ir vidiniq apkalq
lakStai. Caminio specifikacijair reikalavimai.

:!?,q9l9b ClllT:. f^as^ki_lis. !r- lludoiimo sriris: objektuose, kurie stovi reritorijose su agresyvia
aplrnka (pagal PN EN ISO j 2944-2:2001l:
- skardos su 100 g/m, mases cinko danga (Z 100), skirtos naudoti objektq su atmosferos Cl koroziskumo
kategorijos aplinka viduie;
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I 00 g/mr m"^ses_ cin ko d a n ga ir po to iS priekin6s puses padengtos organ inemis poliesterio
oangomrs. Kufl{ storis 12. 15. l8 !m. skirtos naudoti objektrl su atmosferos Cl, C2 koioziskumo
KarcgorUos apltnkomts vlduje;
- skardos su 200 gilm? mases cinko arba su 150 g/n, mas6s aliuminio ir cinko lydinio (AZ I50) danga,
skirtos_naudoti objektq su atmosferos C1, C2 korozidkumo kategorjjos apiinkomis vidu3e;- skardos su 200 g/m? mases cinko danga ir po to iS priekines pusis jki Sp25 pm storio padengtos
organinemis poliesterio dangomis, skirtos naudoti objektq su atmosieros C1, C2 koroziSkumo kitegorijos
aplinkomis viduje;
- skados su 275 g/m, mas6s cinko arba su l5O g/m2 mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir
ry]: llfll.IT:t 

pusis padengtos organinemis poliesterio dangomis, kuriq stoiis 12, 15, t8 pm, skirtos
nauoor ! l .  (  I  (orozrSkumo Ldlegofi jo. apl inkose _ fasadams;
' skardos,su^2o0 

^grn, mas6s cinko danga ir su 25 pm arba storesndmis poliesterio dangomis, skirtos
naudoti Cl, C2, C3 koroziSkumo kategorijos aplinkose _ fasadams;
- skardos su 275 g/mz mases cinko arba 150 g/m. mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ i50) danga ir 25
tm. l0 Fm. ls,Fm stofio potiesrerjo 50 !m Sp NOVA arba 55 prrl HDX, pVbX 1Zi pm; aangomis _ Ct,Lr. LJ korozrskumo kategofrjq aplinkose;

&



- skardos su 2350 arba 185 g/m'?mases AZ danga Cl, C2, C3 koroziskumo kategorijll aplinkose;
- kiaurymes turindios skardos, apsaugotos cinko dangE kurios mase ne mazesne kaip 215 glm. ir ne
plonesne kaip 12 Fm sto o organine poliesterio danga - skirtos naudoti patalpose su Cl, C2 koroziskumo
kat€soriios atmosfera

Eil.
Nr.

Techninis parametras Deklaruojama verte

I Atsparumas ugniai B ROOF (tl) klase, B ROOF (t2) klas6.
B ROOF (t3) klase

2 Reakcija i ugni Dangos storis < 25 prn Dangos storis > 25 pm
Dangos storis < 55 pm

A 1 A2-s2, d0
3 Atsparumas koncentruotai

1,2 kN jegai
atstumas tarp atramq L [mm] ATRAMIN E KONSTRUKCIJA ATRAMINE KONSTRUKCIJA

L=400 neivykdo L:400 nei\ykdo

Statybinds technikos institutas (tnsb4ut Techniki Budowlanej):

Statiniq atsparumo ir saugos imone (Zaklad Trwalo6ci I Ochrony Budowli) atliko gaminirl atsparumo
korozijai bandymus ir isdave rekomendacija NO-2/819/A/2008 ir bandymq ataskaitq Nr. LM00-
0785/1 1/Z00NM - 4 veftinimo sistema.
Pdedgaisdniq tyrimq imond (Zaklad Badai Ognio*ych) atliko daZq dangq reakcijos i ugni bandymus ir
iidave rekomendacij4 NP-1259.2.1/07lAK. NP-1259.2.2107/A',l..; NP-1259.2.3/07/AK, NP-
1259.2.3/2007 lAK 3 vertinimo sistema.
Statybiniq konstrukcijq ir elementq imone (Zaklad Konstukcji I Element6w Budowlanych) atliko
koncentruotq apkovq bandymus ir iidave bandymq ataska;tq LK-0691,?/09 , 3-a vertinimo sistema.

Hermetiskumas, Iaidumas vand€niui, orui ir garams: gaminiai be kiaurymiq (kaip pazeidimD yra
hermetiski ir nepraleidiia garq bei oro.
Matmenq pokyiiai: atsizvelgti i Silumini pletim4si reikia ten, kur toks polq/tis gali turet; itakos gaminio
eksploatavimui; reikia atsi;velgti i atitinkamq plieno Siluminio pletimosi koeficient4: 12 x 10 " K '.

Stogo gaminiq matmenrl nuokrypos yra apibreZtos standarte PN-EN 508- l.

7. 3 -iam€ plnkte apibr6itos eksploatacines gaminio savyb6s atitinka 6 punkte deklaruojamas
sarTbes.

Si eksploataciniq sarybill deklaracija iiduota isskiftinai gamintojo atsakomybe.

Gmirtojo vddu pasirase:
Gamybos padalinio direktorius Mieczyslaw Kljek

(pavarde if paJeigos)

/spaudas/
/paraias/

lgaliotojo asmens pa.ai6

t

Plockas 2013-07-01



Susegta, sunumeruota 3 (tlys) lapai

2014 m. balandzio 18 d.

AS, Natalija Tkadenko, vertimq biuro ,,INTERPRETUM" vertCja,
i3 lenkq i lietuviq kalbeteisingum4.

prisiimu atsakomybQ uZ vertimo

Vertimqbir.ras UAB "INTERPRETIJM'
Inoncs kodas 302299561
Adresas: Donelaidio g. 33-114, Kauas LT-44240, Lietuva
Tel.: (8-37) 24 00 96, +310 699 1'7t38
Faksas: (8-37) 24 00 96
El.paltas: interpletum@inbox.lt

AAB "Imteryret)
Ye iia

Nata6a Tkae,


