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LNiepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu *Trobu:

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny €lement umoZliwiajecy identyfikacjC
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz spec)'fikacja techniczna produktu.

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z maj4c4 zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacj4 techniczn4

Samonosne blachy profilowane do zastosowari w budownictwie do wykon),\rania polcyi Iub
ptzekryi dachowych oraz obudowy dcian w obiektach budowlanych.

4.Nazwn,z strzeitorr nazwa handlowa lub zastneiony znak towarowy oraz aalres
kontaktowy producenta, \vymagany zgodnie z Brt. 1l ust. 5:

BIJDMAT
Bogdan Wigcek, Otoliiska 25,

09-407 Plock
s.System lub systemy oceny i weryfikacji stalojci vlasciwosci uiytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zalqczdku V:

Sys temoceny3 i4

6.W przypadku deklaracji wlaSciwoSci uiytkowych dotycz4cej wyrobu budowlancgo
objgtego normA zharmonizowan4:

Polska Noma PN-EN 14782r2008 - Samonojne blachy do pokry6 dacho$,ych, okladzin
zewngtrznych i wewngtrznych. Charaktelystyka wyrobu i wlmagania.

Przeznaazeaie i zabes stosowania wyrobu budowlanego: w obiektach zlokalizowanych na
terenach o agres).lvnoici Srodowiskat ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 ):- blachy z powlokq c}I[<ow4 ( Z 100) o masie 100g/m, do zastosowafi wewn4trz obiekt6w
Srodowiskach o kategorii korozljno6ci atmosfery Cl
- blachy z powlok4 cpl(ow4 o masie l00g/m, a nastgpnie po stronie licowej pokryte powlokami
organicznlmi poliestrowlani o grubosci 12, 15, 18 pm do zastosowafi wewn4trz obiekt6w w
srodowiskach o kategorii korozyjnojci atmosfery Cl, C2
- blachy z powlokq cyrkow4 o masie 200g/m, lub stopr aluminium-c),nk (AZi50) o masie
150g/m'? - do stosowania wewnqtrz obieki6w w Srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2,
- blachy z powlok4 cFkow4 o masie 200 g/m., a nastgpnie po stronie licowej pokr),re powtokami
organicznlmi poliestrowymi do gmboici Sp25 pm - do stosowania wewnatrz obiekt6w w
srodowiskach o kaLegori i  koro,, inolciCl, C2,
- blachy z powlok4 c)r (ow+ o masie 275 g/m, lub stopu aluminium-cFk (A2150) o masie
150g/m' a nastgpnie po stronie licowej pok)'te powlokami organicznyrni poliestrowlmi
o gubodci 12, 15, 18 pm - w Srodowiskach o^kategorii korozyjnojci C1, C2 dla elcwac;r
- blachy z powlok4 c],rkow4 o masie 200g/m'/ i powlokami poijestrowymi o gmbosci 25pm lub
wyzszej - w irodowiskach o kategorii kofozyjnosci Cl, C2, C3 dla elewacii
- blachy z powlokq clrkowq o masie 275glm2 1ub stopu aluminium-clnk (AZ 150) o masie 150
g/m' i powlokami poliestrowymi o grubodci 25pm, 30pm, 35pm, Sp NOVA 50xm lub
HDX 55pm. PVDf{25!m) \ irodowiskach o karegorir korozyjnojci Ct. C2, Cj,
- blachy z po\rdok4 Z 350 1ub AZ 1E5 g/n2 do zastosowaf zewngtrznych w drodowiskach Cl,
c2. c3.
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- blachy perforowane zabezpieczone powlokq c]T *ow4 o masie minimum 275glm' i powlok4

organicznq poliestrowq o $lboici minimum 12pm do zastosowafi wewnetrznych o kategorii
C2

Instytut Techniki Budowlanej I

Zaklad Trwalosci I Ochrony BLtdowli przeprowadzit badania odpornoSci korozy.jnej wlrob6w i

wydal opinig NO-2/819/t2008 i Raport z badai Nr LM00-0785/l l/Z00NM system oceny 4

zaklad Badan Ogniowych wykonal badania reakcji na ogieri pou'lok lakiorniczych i wydal opinie

NP-1259.2.1/07/AK; NP-1259 2 2/07lAK; NP-1259 2.3/07/AK, NP-1259 2 3/2007/AK - svstem

oceny 3
Zakl;d Konstrukcji I Element6w Budowlanych wykonal badania na obcitlzenie skupione i wydai

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

Woiloszczelnos6, przepuszczalnosd wody, powietrza i opar6w WFoby nie majqce perforacji

(jako uszkodzeri) sq wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietza.

Zmiana wymiar6w rozszezalnoS6 cieplnapowinna byi brana pod uwagq tam, Sdzie taka

zmiana moze mied wpb'w na eksploatacj9 produktu, nalezybrai pod uwagq odpowiedni

wsp6lczynnik rozszerzalnoici cieplnej - stall 12 x l0 " K '

Tolemncje wlaniarowe dla wlrob6w dachowych, okeslone sq w PN-EN 508-1:2010

7, Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punkcie 3 sq zgodne z wlasciwosciami

deklarowanymi w puDkcie 6

Niniejsza deklaracja wlagciwoici uzfkowych wydana zostala na wyl4czn4 odpowiedzialnosd

producenta . W imieniu producenta Podpisa]:
Dyrektor ds. Produkcji Mieczyslaw Kijek

(nazwisko i slanowisko)

Plock 01.07.2013



BIDhta'
Vertimas ii lenku kalbos

EKSPLOATACINIU SA\ryBTV DEKLARACIJA
Nr. 14TG/TRB-45/12lr3

1. Unikalus gaminio tipo id€ntifikavimo kodi"ri'_Orrr'O

2. Tipo, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, ku s leidzia idetrtifikuoti statybini
gamin! ir yra reikalaujamas pagal 11 str,4 pastr.:

Zr. gaminio technine specifikacij4.

3. Gamintojo numatltas naudojimas pagal paskirti arba statybilio gaminio naudojimas pagal
al i t inkamq darniqiq lechning specif i  Laci j4

Savilaikes profiliuotos skardos, skirtos naudoti statybo.je kaip statybinirl objekiq stogo dangos ar
perdengimai bei kaip sienq apkala.

4. Pavsdinimas, autoriaus teisiq saugomas prelrybinis pavadinimas ar prekes pavadinimas bei
kontaktinis gamintojo adr$as, kuris yla reikalnujamas pagal 11 str.5 pastr.l

BUDMAT
Bogdan Wigcek, Otoliiska 25,

09-407 Plock

5, Statybinio gaminio eksploataciniq sarTbiq atitikties iverti[imo ir patvirtinimo sistema rrba
sistemos, kurios yra apibroitos V pri€de:

3 ir 4 ivetinimo sistema

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

Lenkijos standartas PN-EN 14782:2008. Savilaikiai m€taliniai stogo dangu iloriniq ir vidi iq apkalq
lakstaj. Gaminio specifi kacija ir reikalavimai.

Statybinio gtminio paskirtis ir naudojimo sritis: objektuose, kurie stovi teritorijose su agresjvia
aplinka (pagal PN EN ISO 12944-22001):
- skardos su 100 g/mz mases cinko danga (Z 100), skirtos naudoii objektq su atmosferos Cl koroziikumo
kategorijos aplinka viduje;
- skardos su 100 g/m'?mases cinko danga ir po to i! priekines puses padengtos organinemis poliesterio
dangomis, kuriq storis 12, 15, 18 Fm, skirtos naudoti objektq su atmosferos Cl, C2 koroziSkumo
kategoijos aplinkonis viduje;
- skardos su 200 g/m'?nases cinko arba su 150 g/m'zmasds aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga,
skirtos naudoti objekrl su atmosfercs Cl, C2 koroziskumo kategorijos aplinkomis viduje;
- skardos su 200 g/m'? mases cinko danga ir po to iS priekines puses iki SP25 pm storio padengtos
organinemis poliesterio dangomis, skiftos naudoti objektq su atmosferos C1, C2 korozilkumo kategorijos
aplinkomis viduje;
- skardos su 275 g/m':mases cinko arba sD 150 g/m? mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir
po to iS priekines pus€s padengtos organindais poli€sterio dangomis, kuriq storis 12, 15, 18 pm, sk;ftos
naudoti Cl, C2 koroziskumo kategorijos aplinkose fasadams;
- skardos su 200 g/m': mases cinko danga ir su 25 pm arba storesnemis poliesterio dangomis, skirtos
naudoti C1, C2, C3 korozi5kumo kategori_jos aplinkose fasadams;
- skardos su 275 gm'? mases cinko arba 150 g/m':mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir 25
pm, 30 !rm, 35 pm storio poliesterio 50 pm SP NOVA arba 55 lrm IIDX, PVDX (25 pm) dangomis Cl,
C2, C3 koroziskumo katego jq apljnkose;
- skardos su 2350 arba 185 g/m'?rnases AZ danga Cl, C2, C3 koroziSkumo kategorijll aplinkose;

I



-.kiaurymes turindios skardos, apsaugotos cinko danga, kurios mase ne mazesne katp 275 dm2 i ne
plonesn€ kaip i2 prn stodo organine poljesterio danga skirtos naudoti patalpose su Cl;C2 ko;oziskumo
kategorijos atmosfera

Eil.
Nr.

Techninis paramekas Deklaruojama verte

Atsparumas ugniai B ROOF (tl) klase, B ROOF (t2) klase, B ROOF (t3) ktasd
2 Reakcija i ugui Dangos stods < 25 pm Dangos storis

> 2 5 p m
Dangos storis
5 5 5 p m

Skarda padengta
antikondensacine
danga DRIPSTOP

A 1 A2-s2, d0 A2-s2, d0
3 Atsparumas koncentruotai

1,2 kNj€gai
atstumas tarp atramq L [mm]

NEIGIAMA TE|G|AiIA

ATMIM NE KONSTRUKC]JA ATMfiI NE KONSTRIJKC JA
Eil.
Nr.

Gaminio
simbolis

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

1
2 TRB-45

s250 L 1500 1890 2100 2250 2640 nergrama
s280 L 1680 2116 2352 2s20 2956 nergrama

Statybinds technikos institutas (Insq4ut Techniki Budowlanej):

Statiniq .atsparumo ir saugos imon6 (Zaklad TrwaloSci I Ochrony Budowli) atliko gaminiq atsparumo
korozijai bandymus ir isdave rekomendacij4 NO-2/819/A-/2008 ir bandymq ataskait4 Nr. LM00_
0785/1 l/Z00NM - 4 vertinimo sistema.
P-rieigaisriniq tyrimq imone (Zaklad Badai Ogniowych) atliko daZq dangll reakcijos I ugri bandymus ir
isdave rekomendacij4 Np-1259.2.I /07lAK; Np-12ig.2.2t0itAK;- 

- 
Np_tiSS.Z.:lO7Ar,' Np-

1259.2.31200'/ IAK 3 vertinimo sistema.
Statybiniq konslrukci.jq ir elementq imone (Zaklad Konstrukcji I Element6w Budowlanych) atliko
koncentruotq apkrovq bandynus ir iSdave bandymq ataskaitq LK_069L?/09 _ 3-a vertinimo sistema.

Hermeli5kumas, lsidumas vandeniui, orui ir garamsi gaminiai be kiaurymiq (kaip paieidimq) yra
hermetiski ir nepraleidzia garq bei oro.
Matmenq polTiiai: atsizvelgti i iilumini pletim4si reikia ten, kur toks pokltis gali tureti itakos gaminjo
eksploatavimui; reikia atsizvelgti iatitinkame plieno Siluminio pldtimosi koeficient4. l2 x 10i K,L.

Stogo gaminiq matmenq nuokrypos $a apibreitos standarte PN-EN 508_1.

7. 3 -iame punkt€ apibr6Ztos eksploatacinds gaminio sawbes atitinka 6 punkte ileklaruojamas
sarTbes.

Sieksploatacinirl savybiq dekiaracija isduota ilskiftinai gamintojo atsakornybe.

Gaminiojo vardu pasira$:
Gamybos padalinio direktorius Mieczyslaw Kijek

/spaudas/

rs"r".j"?.fl"?';il**
Plockas 2013-07-01
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AS, Natalija Tkadenko, vertimq biuro ,JNTERPRETUM" verteja, pdsiimu atsakomyb€ ui vertimo

iS lenku i lietuviq kalb4 teisingumq

Vertimq biuras UAB "INTERPRETIIM"
Imones kodas 302299561
Adresas: Donelaidio g. 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva
Tel.r (8-37) 24 00 96, +370 699 17138
Fakas: (8-37) 24 00 96
El.pastas; int€rpretum@inbox.lt

UAB "Iarar?ret
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