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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

l4TC/TRB-30/9/13
l.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TRB-30/1100

2.Numer fypu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoZliwiaj4cy identyfikacjg
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4l

Patiz specyfi kacja techniczna produktu.

3.Przewid a.ae pnez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z maj4cq zastosowanie zharmonizowanq specyfikacjq technicznq

Samonoine blachy profilowane do zastosowafi w budownictwie do wykonlwania pokyi lub
przekyi dachowych omz obudowy dcian w obiektach budowlanych.

4.Nazwa,zastrztaon nazwa handlowa lub zastrz€iony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

BUDMAT
Bogdan Wilcek, Otolifska 25,

09-407 Plock

s.System lub syslemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uirytkowych wyrobu
budo$lanego okreslone $ zalaczniku V.

Sys temoceny3 i4

6.W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego
obj gtego norme zharmonizowan4:

Polska Norma PN-EN 14782:2008 - Samonosne blachy do pokryi dachowych, okladzin
zewlgtrznych i wewngtrznych. Charakterystyka w),robu i wyrnagania.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: w obiektach zlokalizowanych na
terenach o agesyrvno3ci Srodowiska: ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 )l
- blachy z powlok4 c1,nkor 4(Z100) o masie 100g/m' do zastosowai wewnqtn obiekt6w w
(rodowiskach o kategorii korczino6ci atmosfery Cl
- blachy z powlok4 clnkow4 o masie l00g/m, a nastqpnie po stronie licowej pokq4e powlokami
organiczn)rni poliestrowlani o gubosci 12, 15, 18 pm do zastosowa6 wewn4trz obiekt6w w
drodowiskach o kategodi korozyj[osci atmosfery Cl,C2
- blachy z powlok4 clnkow4 o masie 2009/m, lub stopu aluminium-cynk (AZl50) o masie
150g/tt? - do stosowania wewnqtrz obiek6w w Srodowiskach o kategodi korozyjnoici Cl, C2,
- blachy z powlokq cyrkowq o masie 200 g/m', a nastppnie po stronie licowej pokrlte powtokami
organiczilmi poliestrow]'mi do g11lbo6ci SP25 pm - do stosowania wewnqtrz obiekt6w w
irodowiskach o kategodi korozyjnosci C1, C2,
- blachy.z powlokq cynkowq o masie 275 g/m, lub stopu aluminium-clnk (A2150) o masie
l5Og/nf a nastgpnie po stronie licowej poklte powlokami organicznyrni poliestrowlm;
o grubodci 12, 15, 18 pm - w (rodowiskach o-kategodi korozljnoici Cl, C2 dla elewacji
- blachy z powlok4 cynkow4 o masie 200g/m' i powlokami poliestrowymi o grubosci 25pm lub
wyzszej w Srcdowiskach o kategodi korozyjnosci Cl, C2, C3 dla elewacji
- blachy z powlok4 clnkow4 o masie 275glm'/ Lub stopu alumirrium-clnl (AZ I50) o masie 150
g/m' i powlokami poliestrowymi o gruboSci 25pm, 30pm, 35pm, SP NOVA 50pm iub
HDX 55Im, PVDF(25pm) - w Srodowiskach o kategorii korczyjnoici Cl, C2, C3,

-/



- blachy z powlok4 Z350lubAZ185g/m2 do zastosowafi zewngtrznych w srodowiskach Cl,
c2. c3.
- blachy perforowane zabezpieczone powlok4 c)4rkow4 o masie minimum 2759lm'zi powlok4
organiczlq poliestrow4 o grubodci minimum 12pm - do zastosowai wewngtrznych o kategoii

Instytut Techniki Budowlanej:

Zaklad Trwalosci I ochrony Budowli przeprowadzil badania odpomosci korozyjnej wlrob6w i
wydalopinig NO-2/819/A,/2008 i Raport z badafi Nr LM00-0785/11/Z00NM system oceny 4
Zaklad Badari Ogniowych wykonal badania reakcji na ogiei powlok lakiemiczych i wydal opinie
NP-1259.2.1/07lAK; NP-1259.2.2/07/AK; NP-1259.2.3/07/AK, NP-1259.2.3/2007/AK - system
oceny 3
Zaklad Konstrukcii I Element6w Budowlanych wykonal badania na obciqzenie skupione i wydal
ftport zbadah LK-0691,ry/09 - system oceny 3

WodoszczelnoSd, przepuszczalnosd wody, powietrza i opar6w - Wlroby nie maj4ce perforacji
(ako uszko&eri) s4 wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietza.
Zmiana wymiar6w rozszezalnosi cieploa powinna byi biana pod uwag9 tam, gdzie taka
zmiana moze miei wplyw na eksploatacjg produktu, nalezy brai pod uwagg odpowiedni
$spo , . / )nn ,k  roz ' z (za lno i c i c iep lne j  - s ra l :  l 2  \  10 "  K -

Tolerancje wlaniarowe dla w1,rob6w dachowych, okreilone sq w PN-EN 508-1

7. Wa6ciwosci uzytkow€ wyrobu okreslone w punkcie 3 sa zgodne z wlasciwosciami
deklarowanymi \Y punkcie 6

Niniejsza deklaracja wlaiciwosci uzltkowych wydana zostala na wylqcznq odpowiedzialnosd
prod[centa .

w imieniu producenta podp;sal:
Dyrektor ds. Produkcji Mieczyslaw Kijek

(nazwisko i stanowisko)

10scr atmo C2
LD. Cecha techniczna WartoSi deklarowana

)dpomosi ogriowa klasa B ROOF (tl), klasa B ROOF(I2),
klasa B ROOF (t3)

2 leakcja na ogiei Gruboii
powloki<25pm

Gruboii
powloki >25pm
Gruboii
powloki <55um

Blachy pokrt'te
powlok4
antykondensacyjn4
DRIPSTOP

A1 A2-s2.d0 A2-s2,d0

3
Odpomo(6 na silg
skupion4 1,2 KN
rozstaw podp6r L [mm]
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Grubost blachy Polozenie
0.50 0,63 0.70 0.75 0.88

TRB-
30

DX51D L 1000 1260 1400 1500 1.160 negatylv

,/,



Plock 01.07.2013



EKSPLOATACINIV sAvyBIUgDEKL o*or, o @

1. Unikalus gaminio ripo,O"nr,O*u,_o Uodii;_rOr, 
,OO

2. Tipo, partijos arba s€riios trungamini ir yra ieikalau];;f ;-"'i'li|'|"."if,]skitas 
elemenlas, kuris reid;ia id€nti{ikuoti srarybiDi

Zr. garniDio technirrp specifikaclj4.
3.. 

.Gamintojo Iumatytas naudoiirl
arrftnkam:l darDide te"r,oiog 

"p"""iaili"fllg*l 

paskirti arba statvbinio gamitrio nauatojimas pagal

Saviiaikds profiliuotos skardos, si
dffi'ffi""i i?il::3;;ifr;i:*o''u "o.,"0"r stoso daneos ar

l;"11fi,*T'iTli,1liffiH"i:lil"",ililTiThfrlF"o;lltilTo::,ll"u* pavadinimas bei
Bogdan Wgrecel<, otoiiiska 25,

f,illl{il1il,"XrT"'jff5*Xitffi;:rriq aririkties lvertinimo ir patvirrinimo sist€ma arba
3 ir 4 iverfinimo sistema

:;,i;f":l1t;"-.lT:1,:,iTu0.,.",1,.-1"t,,0 savybiq dekraracija yra skirta starybiniam sarniniui, kuriarn
Lenkijos srandartas PN-EN 14782:20t

,**"' ol*li:f:liill:jf ii'.ii;'",ea""su ir"mi'r ir vidiniq apkarq

ilLii:riiil1i,tiy,1"-,i;,:;[f;i',," 
sritis; objektuose, kurie srovi teri.oruose su agresyvia

liilj.:j:diiiigT;;ases 
cinKo danga (Z r 00), skirtos naudoti obiekt{ su armosreros cr koroziskumo

4f*ril;d#l;;:i::"n lil:.il.i;.':ii,'"T:,ffiiiJ:"i :ix"":*".:."8i:,:t,i:fl1T;:1,;
'*;il;;,ff:i,""il;l:ijjlil,l,"ioi;,. l'g t I mase: ariuminio ir cin(o rrdir

.[1*nti:n,i.f' *$;rr ljlii l.* ;jrul:ri::;ii5i ffi;;""'o'''o' *""
::J,)"1::1,.".,1., 

'a"ii"uL.r',r.,;i'",i"";'ii:';'i:,iftiilf^::"t'J.?:;
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Susegta, sunumeruota 4 (ketud) lapai

2014 m. balandtio 18 d.

Ai, Natalija Tkadenko, vertimq biuro ,,INTERPRETLM" vertcja' prisiimu atsakomybQ uZ vefimo

ii lenku i lietuviq kalb{ teisingum+

Vertimi biuras UAB 'INTERPRETUM'

Imoncs kodas 302299561
Adresas: Donelaidio g. 33- l14, Kaunas LT-44240' Liehrva

Tel.: (8-37) 24 00 96, t370 699 17138

Faksas: (8-37) 24 00 96
El.pa6tas: interpretum@inbox.lt

Uefl4jo
Nataltja


