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DEKLARACJA wLAScrwoScI uzyrKowycH

l4TG/TRB-35/1050/50/13

l.Niepowtarzalny kod identylikacyjny typu wyrobu:
TRB-35/1050

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajecy identylikacjg
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. ll ust. 4:

Patrz specyfi kacja techniczna produktu.

3.Przewillzi^nc Drzez producenta zamierzone zastosowani€ lub zastosowania wyrobu
budowlancgo zgodnie z majqc4 zastosowanie zharmonizowana specyfikacjA techniczna

Samonosne blaohy profllowane do zastosowari w budownictwie do wykonywania pokry6 lub
pzekryi dachowyoh oraz obudowy scian w obiektach budowlanych.

4,Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrz€iony zn:lk towarowy oraz adres
kontaktowy produccnta, wymagany zgodnie z art. ll ust, 5:

BUDi\4AT
Bogdan Wigcek, Otol ir iska 25,

09-407 P{ock
Zaklad produkcyj ny: u l .  Budowlanych 10. 4l -300 Dqbrowa C6micza
s.System lub systcmy oceny i rverylikacji stalosci wlasciwosci uiytkowych wyrobu
budowlancgo okroslone w zrlqczniku V:

Sys temoceny3 i4

6.w przypadku dcklaraci i wlaiciwosci uzytkowych dotycz4cej wyrobu budowlanego
objQtcgo norm4 zharmonizo\vrn{:

Polska Noma PN-EN 14782:2008 - Samonosne blachy do pokryi dachowych, okladzin
zewngtznych i wewngtrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Przeznaczenie i zakrcs stosowania wyrobu budowlanego: w obiektach zlokalizowanych na
telenach o agresywno(ci irodowiska: ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 ):
- blachy z powlok4 cynkow4 ( Z I00) o nasie l00g/m' do zastosowa6 wewn4trz obiekt6w w
srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery Cl
- blachy z powlok4 cynkow4 o rnasie 100g/m'a nastgpnie po stronie licowej pokryte powlokami
organicznymipoliestrowymio gruboSci 12, 15, 18 gm do zastosowai wewnqtE obiekt6w w
srodowiskach o kategorii korozyj nosci atmosfery C1, C2
- blachy z powlok4 cynkow4 o masie 2009/m' lub stopu aluminium-cynk (AZl50) o masie
I 50g/m1 - do stosowania wewnqtrz obiekt6w w drodowiskach o kategorii korozyjnogci C I, C2,
- blachy z powlok4 cyrrkow4 o masie 200 g/m', a nastppnie po stronie licowej pokryte powlokami
organicznymi poliestrowymi do grltbosci SP25 Um - do stosowania wewnqttz obiekt6w w
Srodowiskach o kategorii korozyjnosci Cl, C2,
- blachy^z powlok4 cynkow4 o masie 275 g/m' lub stopu aluminium-cynk (AZl50) o masie
l50g/m' a nastgpnie po stronie licowej pokrlte powlokami organicznymi poliestrowymi
o gruboici 12, 15, t8 um - w Srodowiskach o^kategori ikorozyjnoSci Cl, C2 dlaelewacji
- blachy z polvlokE cynkow4 o masie 2009/m' i powlokami poliestrowymi o gubodci 25pm lub
wyzszej w srodowiskach o kategorii kofozyjnoSci Cl, C2, C3 dla elewacji
- blachy z poMokq cynkowQ o masie 275glm' lub stopu aluminium-cynk (AZ 150) o masie 150
g/m'/ i powlokami poiiestrowymi o grubosci 25pm, 30pm, 35pm, SP NOVA 50 pm lub
HDX 55pm, PVDF(25pm) w Srodowiskach o kategorii korozyjnoici C l, C2, C3,



- blachy z powlok? Z 350lttb AZ 185 dmz do zastosowai zewd9trznych w Srodowiskach C

c2,c3,
- blachy perforowane zabezpieczone powlolq cynkowq o masie minimum 275glm'z i powlok4

organi;z;4 poliestrowq o grubosci minimum 12pm do zastosowai wewn9trznych o kategorii
CI. C2

* - Blacha p€rforowana

lnstytut Techniki Budowlanei:
Zaklad Trwaloici I Ochrony Budowli przeprowadzil badania odporno6ci korozyjnej wyrob6w i
wydal opinig NO-2/819/A/2008 i Raport z bada6 Nr LM00-0785/11/Z00NM - system oceny 4
Zatlaa Aaairi Ogniowych wykonal badania reakoji na ogieh powlok lakierniczych i wydal opinie
NP-1259.2.l/07/AK: N P-t259.2.2107 /AKiNP '1259.2.310'l lAK' NP-1259.2.3/2007 /AK - svster..,
oceny 3
Zaklad Konstrukcji I Element6w Budowlanyoh wykonal badania na oboi4zenie skupione i wydal
rapod z badai - LK-0691/P/09 - system ooeny 3

wodoszczelnosd, przepuszcz.lnosd wody' powietrza i opar6w - Wyroby nie maj4ce perforaoji
(jako uszkodzefi) s4 wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.
Zmiana wymiar6w - rozszerzalnoi6 cieplna powinna byd brana pod uwag9 tam, gdzie taka
zmiana moze miei wplyw na eksploatacji produktu, nalezy brai pod uwag9 odpowiedni
wsp6lczynnik rozszerzalnoSci cieplnej - stal: 12 x l0'K-'

Tolerancje wymiarowe dla wyrob6w dachowych, okreslone s4 w PN-EN.508-l

7, wlasciwosci uzytkowe wyrobu okresloDe w punkcie 3 s4 zgodne z wlasciwoSciami
deklarowanymi w punkcie 6
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzltkowych wydana zostala na wyl4czna odpowiedzialnoii
producenta .

W imieniu Producenta PodPisal:
Dyrektor ds Produkcji Mieczyslaw Kijek

(nazwisko i stanowisko)

noscr
LD. Cechatechniczna Wartos6 deklarcwana
I )dpomoSi osniowa ttasa a ROOF (rt), I(tasa B ROOF(|2), klasa B ROOF (ti)
2 {eakcja na ogief CruboSi

powloki<25 pm
GruboSC powloki
>25Um
Grubosd powloki
<55llm

Blachy poklte
powlok4
antykondensacyjn4
DRIPSTOP

AI A2-s2,d0

3

Odpomosd na silg
skupionq 1,2 KN
rozstaw podp6r L
lmml

Lp. Symbol
wyrobu

Calunek
stali

Grubogt blachy mml Polo2enie
0,50 0,63 0,70 0,75 0,88

I
2
3
4

TRB-
35/1035

s250 L 1000 1260 1400 1500 1760 negatyw
s250 L 1000 t260 1400 1s00 1760 pozytyw

s280 L tt20 141I 1568 1680 t97l negat],1t

s280 l l 20 1411 r568 r680 t97l poz),tyw

5
6

TRB.
35/1035Pl

s280 L s400 pozytyw
s320 L <400 pozyryw
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BuDhf,Ail'
Vertimas ii lenbu kalbos

EKSPLOATACINry SAVYBry DEKLARACIJA
Nr. l4TG/TRB-35/1050/50/13

1. Unikalus saminio tioo t."n,tnU"rt*o Uo.-,fi;_r 
r,, OrO

2. Tipo, partijos arba s€rijos numeris arba kitas clementas, kuris leidiia identifikuoti statybini
ganini ir yra r€ikala jamas pagal 11 str. 4 pastr.:

Zr. gaminio techning specifi kacijq.

3. Canintojo numatytas naudojimas pagal paskirti arba statybinio gaminio naudojimas pagal
:rtitinkllmil darniqjt tcchninQ specifi krcijrl

Savilaikcs proflliuotos skardos, skiftos naudoti statyboje kaip statybinirl obj€ktq stogo dangos ar
perdengimai bei kaip sienq apkala.

4. I'avadinimtrs, rtltoriaus tcisi{ snugomAs prekybinis pnvndinimas ar prekas pavadinimas bci
konhktinis gaminto.io :rdrcs?rs, kuris yrIr rcikahujnmfls pagal I1 str. 5 pastr.:

BUDMAT
llogdan WiQc€k, Otol ir iska 25,

09-407 Ptock
Camybos inrolre: ul. Lludorvlanych 10. 4l-100 D4bfowa G6micza

5. Surtybinio gnmirio cksplortnciniq snvybiq atitil(tics ivcrtinimo ir prtvirtinimo sistemx arbn
sistomos, kurbs yrn npib i tos V pricdc:

3 ir 4 ivcdininro sislcma

6. Statybinio gaminio cksplortacini{ savybiq dckhracijx yra skirta statybiniam gaminiui' kurirm
tAikoDns 5i d:r|rrusis shndxrt:rs:

Lenkiios standarlas PN'EN 14782:2008. Savilaikiai melal iniai stogo darg+ iSoriniq ir vidiniq apkalq
lakslai. Caminio specif i  kaci j^ ir reikalavi irai.

Strtybinio gaminio paskirtis ir n,ludojimo sritis: objektuosc, kuric stovi teritorijose su agres;via
rpl inka (pagal PN IN ISO 12944-2:2001)l

skardossul00g/m'masescirkodanga(2 1 00), sk ir los nau doti obj ektq su atmosferos C l koroziSkumo
katcgori jos aplinka viduje;
- skardos su 100 g/Dr'?mases cinko danga ir po to iS priekines puses padengtos organinemis poliesterio
daDgoDis, kurirt storis 12, 15, l8 Fm, skirtos naudoti objektq su atmosferos Cl, C2 koroziskumo
kategori jos aplinkorris viduje;
- skardos su 200 g/n: nas6s cinko arba su 150 g/nr? mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga,
skiftos naudoti objektq su atmosferos C l, C2 koroziskumo kategonjos aplinkorris viduje;
- skafdos su 200 g/m1 mases cinko danga ir po to iS priekines puses iki SP25 pm storio padengtos
organinemis poliesterio dargomis, skirtos naudoti objektq su atmosferos Cl, C2 toroziSkumo kategorijos
aplinkomis vidujcl
- skardos su 275 g/m' mases cinko afba su I50 g/m': mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir
po ro ii priekines puses padengtos organinenis poliesterio dangomis, kuriq storis 12, 15, 18 pm, skirtos
naudoti C1, C2 koroziSkumo kategorijos aplinkose fasadams:
- skardos su 200 g/m' masis cinko danga ir su 25 Im arba storesnenis poliesterio dangomis, skirtos
naudoti C I, C2, Ci koroziikumo kategori_jos aplinkose fasadams;

skardos su 2?5 g/m'mases cinko arba 150 g/m'masbs al iuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir
25 Fm,30 Jrn1, 35 Fn storio poliesterio 50 pm SP NOVA arba 55 Um HDX, PVDX (25 pm) dangomis,
skinos naudoti Cl, C2, C3 koroziSkumo kategorl jq aplinkose;



tkados su 2350 arba lt5 g/ml rEsas AZ danga, skirtos naudoti lauke C1, C2. C3 aplinlose:
perforuotos skardos. rFs,rgo.os cinko danga. kurios masd ne mazesne kaip 2?5 g/m: ir ne plonesne kaip

12 Frn- storio organine polisir danga, skirtos naudoti patalpos€ su C1, C2 koroziskumo kategorijoi
almosfera
Eil. Nr. Techninis Daran€t^as Deklaiuojama vert6

Atsparumas ugtili B ROOF (tl) klas6, B ROOF (t2) klase, B ROOF (t3) ktas6
2 Reakcija i ugni Dangos

storis < 25 pm
Dangos storis > 25 pm
Dangos sto.is S 55 !m

Skarda padengta
antikondensacine
dansa DRIPSTOP

,42-s2, d0
Atsparumas koncentruotai
1,2 kN jCgai
atstumas tarP aliamq
L lmmj

NEIGIAMA TE|GIAMA

ATRAII'INEKONSTRUKCIJA ATRAII'INEKONSTRUKCUA

l i i l .
Nr.

Gaminio
simbolis

PIieno
markc

Skardos storis Padetis
0,50 0,63 0,70 0,75 0,88

I

2

l

4

TRB-
35/1035

s250 L 1000 1260 1400 1500 1760 nerg,ama
s250 L r000 1260 1400 1500 1160 teigiama
s280 L tl20 l 4 l 1 1568 1680 t97l nerglama
s280 L tt20 l 4 l  l 1680 t91l teigiama

5

6
TRB.

35/1035P*
s280 L s400 terg,ama
s280 L s400 teigiama

* - Perforuota skarda

Statybin€s technikos institutas (lnstytut Techniki Budowlanej):

Statiniq atsparumo i. sa$gos imone (Zaklad Trwalojcj I Ochrony Budowli) atliko gaminiq atsparumo
korozijai bandymus ir isdav6 rekomendacij4 NO-2/819/4/2008 ir bandymq ataskait4 Nr. LM00-
0785/l lZ00NM r' \ ,eninimo sisrema.
Priesgaisririq tyrimq imone (Zaklad Badai Ogniowych) atliko daZq dangq reakcijos i ugni bandymus ir
isdave rekomendacijas Np- I259.2.1/07lAK; Np-1259.2.2/07tAK; Np_1r59.2.j/07/AK, Np-
1259.2,3/20071AK - 3 vertinimo sistema.
St.tybiniq konstrulicijq ir elementrl imone (Zaklad Konshukcji I Element6w Budowtanych) atliko
koDcentruot{ apkrovq bandymus ir isdavd bandymq ataskait4 LK-0691/p/09 - 3-a vertinimo sistema.

Hermetiskumas, laidumas vandeniui, orui ir gamms: gaminiai be kiaurymiq (kaip paZeidirnq) yra
hermetiski ir nepraleidzia garLl bei oro.
Matme n{ _pokfiiai: atsiZvelgti i ijlumjni pletimqsi reikia ten, kur toks pok}tis gali tureti itakos gaminio
eksploatavimui; reikia atsiivelgti i atitinkam4 plieno iiluminio pletimosi koeficient4: t Z x I b-d f-r.-

Stogo gaminiq matmenrl nuokrypos yra apibr€Ztos standarte PN-EN 508-l.

7. 3-iame punkt€ apibr6Ztos €ksploatacin€s gaminio sai?b6s atitinka Ge iunkte deklaruojamas
savJbes.

Si eksploataciniq savybiq deklaracija isduota isskirtinai gamintojo atsakomybe.

Caminrojo lardu pasir{cl
camybos padalinio direktorius Mieczyslaw Kijek

(pareigos ir pavdda)

/spaudas/
/paraias/

Igaliotojo asm€ns pda.Sas



Susegt4

2018 m. vasalio 22 d.

A3, Agne P€trovskiene, vertimg b.ir19 'INTERPRDTUM" veftj4 prisiimu atsakomybQ uz

r""irni'lsl""r.o t"tuos i lietuviq kalb{ teisingum*

VertimU biuras UAB "INTERPRETUM"
lmones kodas 302299561
ii.".ur, pon"fuieio g. 33-114, Kaunas LT-44240' Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +3'/0 699 17138

Faksasr (8'37) 24 00 96

El,pastas: intemrctum@inbox lt
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