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DEKI,ARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

14TG/TRB-55K,/14l13
l.Niepowtarzalny kod identylikacyiny typu wyrobu:

TRB-55K./854
2.Numer typu, partii lub serii lub iakikotwiek inny element umozliwiajecy identyfikacjQ

wyrobu budowlan€go' tymagany zgodnie z art. ll ust.4:
Pahz specyfikacja techniczna produktu

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu

budowlanego zgodnie z maj4c4 zastosowanie zharmonizowan4 specylikacjA techniczn4

Samonoine blachy profilowane do zastosowafi w budownictwie do wykonlnvania pokyi lub

pzekryd dachowych oraz obudo\ry ician w obiektach budowlanych

4.Nazwa, zastrzeiona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towtrowy ortz adres

kontnktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
BUDIVLA.T

Bogdan wigcek, otolifiska 25,
09-407 Plock

s,System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego okreslone rr zalqcTniku V:
Sys temoceny3 i4

6.W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlan€go

objgtego norm4 zharmonizowan4:

Polska Norma PN-EN 14782:2008 - Samonosne blachy do pokyi dachowych, okladzin

zeungtrznych i wewnghznych. Charakterystyka w,'robu i wlmaganla'

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: w obiekach zlokalizowanych na

terenach o agreslavnoici srodowiska: ( wg PN EN ISO 12944-2:2001 ):
- blachy z powlolq c)'nkow4 ( Z 100) o fiasie 100g/m' do zastosowai wewnqtrz obiekt6w w

srodowiskach o kategorii korozyjnosci atmosfery C1
- blachy z powlok4 c)'nkow4 o masie 1009m' a nastqpnie po stronie licowej pokyte powlokami

organicznymi poliestro\t)'rni o grubosci 12, 15, 18 pm do zastosowai wewn4trz obiekt6w w

drodowiskach o kategorii korozyjnodci atmosfery C I' C2
- blachy z powlok4 c1rltowq o masie 200g/m' lub stopu allrrninium-cylk (Ml50) o masie

150g/nf - do stosowania wewnqtz obiekt6w w jrodowiskach o kategorii koio4jno<ci Cl, C2,
- blichy z powlok4 cyrkow4 o masie 200 g/m', a nastgpnie po stronie licowej pokrlte powlokami

organiczn;,rni poliestrowlmi do grubosci SP25 pm - do stosowania wewnqtrz obiekt6w w

&odowiskach o kategodi korozyjnosci Cl, C2,
- blachy z powlokE c)arkow4 o masie 275 g/ntl lub stopu aluminium-c1'nk (A-Z150) o masie

150g/nl a nastgpnie po shonie licowej pokr)'te powlokami organiczn)4ni poliestrow)T ni

o gruboici 12, 15, l8 pm - w irodowiskach o^kategorii korozyjnosci C l, C2 - dla elewacJi
- b'lachy z powlokq cynkowq o masie 200g/m2 i powlokami poliestrowymi o grubodci 25pm lub

wyzszej - w irodowiskach o kategorii korozyjnosci Cl, C2, C3 dla elewacJi
- blachy z powlokq cynkow4 o misie 275glm'? lub stopu aluminium-c)'ik (AZ 150) o masie 150

g/m2 i powlokanipoliestrowymi o grubosci 25pm, 30pm, 35pm' SP NOVA 50pn lub

HDX j5 pm, PVDF(25 pm) - w drodowiskach o kategodi korozyj no i ci Cl . C2 ' C3 '
- blachy z powlok4 Z 350 lub AZ 185 g/m2 - do zastosowari zewn9tsnych w Srodowiskach C 1,

c2. c3.
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- blachy perforowane zabezpieczone powlok4 clmkowE o masie minimum 275glm' i powlok4
organiczn4 polieshowA o grubodci minimum 12pm - do zastosowai wewngtrznych o kategorii

Instytut Techniki Budowlanej :

Zaklad Trwaloici I Ochrony Budowli przeprowadzil badania odpomoici korozyjnej w)'rob6w i
wydal opinig NO-2/819/d2008 i Rapofi zbadai Nr LM00-0785/11/Z00NM system oceny 4
Zaklad Badai Ogniowych wykonal badania reakcji na ogieri powlok lakierniczych i wydal opinie
NP-1259.2.1/07lAK; NP-1259.2.2/07lAK]'NP -i259.2.3/07lAK, NP-1259.2.3/2007/AK system
oceny 3
Zaklad Konstrukcji I Element6w Budowlanych wykonal badania na obciqzenie skupione i wydal
raport z badari LK-0691,/]P/09 - system oceny 3

Wodoszczelnosd, przepuszczalnost wody, porvietrza i opar6w - wlroby nie maj4ce perfoiacji
(jalo uszkodzefi) sq wodoszczeLne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.
Zmiana wymiar6w rozszezalno6i cieplna powinna byi brana pod uwagg tam, gdzie taka
zmiana moze miei wplyw na eksploatacjg produktu, nalezy brad pod uwagg odpowiedni
wsp6lczynnik rozszerzalnosci ciephej - stal: 12 x l0-' K '

Tolerancje wyniarowe dla wynob6w dachowych, okreSlone s4 w PN-EN 508-1

7. wlaiciwosci uZytkowe wyrobu okr€slone \v punkcie 3 s4 zgodne z wlasciwosciami
deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza dek]aracja wlaiciwodci uz'4kowych wydana zostala na wylqczn4 odpowiedzialnoii
producenta .

w imieniu prod ucenta podpisal:

Dyrektor ds. Produkcji Mieczyslaw Kijek
(nazwisko i stanowisko)

CI ,  C2
LD. Cecha techniczna Waito66 deklarcwana
I )dpomoii oeniowa k la .a  B  ROO|  ( r l ) ,  k l a .a  B  ROOI  (12 ) ,  k l a .a  B  ROOf  ( l l )
2 {eakcja na ogiei GruboSd powloki

95pm
GruboS6 powloki
>25pm,
Grubodi po#oki
!55um

Blachy pokrlte
powlok4
antykondensacyj n4
DRIPSTOP

AI ,42-s.2,d0 A2-s2,d0

l

Odpomosd na silg
skupion4 1,2 KN
rozstaw podp6r L
[--]

- . . ' - ' , - . \ . , / B

krMIw@FoRotA

,/ \v/ A\!

Lp. Symbol
wyrobu

Gatunek
stali

crubosd blachy
Polozenie

0,50 0.63 0.70 0.75 0,88
I
2
3
4

TRB-
55K

s250 L 2500 3150 3500 3700 4400 pozyryw
s250 L 1000 1260 1400 1500 1760
s280 L 1120 t4ll 1568 1680 1971 poz !'rY1v
s280 L I120 l ,{ l l t568 1680 1911 negaryw
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EKSPLOATACINIU SA\ryBIU DEKLARAC TII. 
M

Nr. 14TG/TRB-55K/14113

1, Unikalus gaminio tipo identi{ik-*vimo kodas:
TRB-5 5 K./8 s4

2. Tipo, partijos arba s€rijos numeris arba kitas elementas, kuris leidiia identifikuoti statybini
gamini iryra reikalaujamas pagal 11 str.4 pastr.:

Zr. gaminio technine specifi kacjjq.

3. Gamintojo numat).tas naudojimas pagal paskirti arba statybinio gaminio naudojimas pagal
atitinkame darni{iq techninQ sp€cifi kacij4

Savilaikes profiliuotos skardos, skiftos naudoti statyboje kaip statybinirl objektq stogo dangos ar
perdengimai bei kaip sienq apkala.

4. Pavadinimas, autoriaus teisirl saugomas prekybinis pavadinimas ar prek€s pavadinimas bei
kontaktinis gamintojo adresas, kuris yra reikalaujamas pagal 1l str. 5 pastr.t

BUDMAT
Bogdan Wi€cek, Otoli6ska 25,

09-407 Plock

5. Statybinio gaminio eksploatacinir! salTbiq atitikties ivertinimo ir patvirtinimo sist€ma arba
sistemos. kurios yra apibriz(os V priede:

3 ir 4 ivertinimo sistema

6. Statybinio gaminio eksploataciniq sarTbi{ deklaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kuriam
taikomas 3i darnusis standartas:

Lenkijos standartas PN-EN 14782:2008. Savilaikiaj metaliniai stogo dangB isorinjq ir vidiniq apkal{
lakStai. caminio specifi kacija ir reikalavimai.

Starybinio gamiDio paskirtis ir naudojimo sritis: objektuose, kurie stovi teritoriiose su asreswia
ap l i nka  rpaga l  P \  I -N  l 50  12o44-2 :200 t ) :
- skardos su 100 g/m'1masds cinko danga (Z 100), skirtos naudoti objekrl su atnosferos Cl koroziikumo
kategorijos aplinka viduje;
- skardos su i00 g/m, mases cinko danga ir po to iS priekines puses padengtos organinemis poliesterio
dangomis, kuriq storis 12, 15, 18 pm, skirtos naudoti objektq su atmosferos Cl, C2 ko;oziskuno
kategorjjos aplinkomis viduje;
- skardos su 200 Vm, mases cinko arba su 150 g/m, mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga,
skirtos naudoti objektq su atrnosferos C i, C2 koroziSkumo kategorijos aplinkomis vidu.je;
- skardos su 200 g/m' mas6s cinko danga ir po to i5 priekines puses iki Sp25 pm sro o paoenglos
organinemis poliesterio dangomis, skirtos naudoti obj€ktq su atmosferos Cl, C2 koroziskumo kateqoriios
aplinLomis \ iduje:
- skardos su 275 g/mz mas6s cinko arba su l5O g/m, mases aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir
po to ii priekines pus6s padengtos organinemis polieste.io dangomis, kuriq storis 12, 15, 1g pl1r, skitos
naudoti C1, C2 korcziskumo kategorijos aplinkose, fasadams;
- skardos su 200 g/m: mases cinko danga ir su 25 pm arba storesn6rnis poliesterio dangomis, skirtos
naudoti Cl, C2, C3 koroziskumo kategorijos aplinkose fasadams;
- skardos su 275 g/m'masbs cinko arba 150 g/m'mas6s aliumioio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir 25
pn, 30 Fm, 35 pm storio poliesterio 50 Fm SP NOVA arba 55 pm HDX, PVDX (25 prn) dangonris _ C1,
C2, C3 koroziskumo kategorij{ apljnkose;
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- skardos su 2350 arba 185 g/m' mases AZ danga C I, C2, C3 koroziskumo kategorrjll aplinkose;
- kiaurymes turindios skardos, apsaugotos cinko danga, kurios mase ne mazesne kaip 275 g/m' ir ne
plonesne kaip 12 pm storio organine poliesterio danga - skirtos naudoti patalpose su C 1, C2 koroziskumo
katesoriios atmosfera

Eil.
Nr.

Techninis parametras Deklaruojama verte

AtsDarumas ugniai B ROOF (tl) klase, B ROOF (t2) klase, B ROOF (t3) klase
2 Reakcija iugni Dangos stods 5 25 Um Dangos storjs

> 2 5 F m
Dangos storis
<55 um

Skarda padengta
antikondensacine
danga DRIPSTOP

A2-s2, d0
3 Atsparumas koncentruotai

1,2 kNjegai
atstumas ta.p atramq L [mm]

NE GIAfiIA TE GIAfiIA

ATMMINE KONSTRU KCIJA ATRAMINE KONSTRIKCIJA

Eil.
Nr.

Gaminio
simbolis

Plieno
marke

Skardos storis Padetis

0,50 0,63 0,10 0,75 0,88

1
2
3
-t

TRB-55K

s2s0 L 2500 3150 3500 3700 4400 grama

s250 L 1000 1260 1400 1500 1160 grama

s280 L 1120 1411 156E 1680 t97l telgrama

s280 L 1120 l 4 l l I568 1680 1971 nergrama

Statybines technikos institutas (Inst.tut Techniki Budowlanej):
Statiniq atsparumo ir saugos imone (Zaklad Trwalosci I Ochrony Budowli) atliko gaminiq atsparumo
korozijai bandymus ir iSdav6 rekomendacij4 NO-2/819/A/2008 ir bandymq ataskait4 Nr' LM00-
0785/l ]/Z00NM 4 vertinimo sistema.
Priesgaisriniq tyrimrl imone (Zaklad Badaii Ogniowych) atliko dazLl dangq reakcijos i ugni bandymus ir
iSdave rekomendacij4 NP-l259.2.1/07/AK: NP-1259.2.2/07/AK; NP-1259.2.3/07/AK, NP-
1259.2.3/2007 /AK 3 vertinimo sistema.
Statybiniq konstrukcijq ir elementq imone (Zaklad Konstukcji I Element6w Budowlarrych) atliko
koncentruotll apkovq bandymus ir isdave bandymq ataskait4 LK-0691/P/09 3-a vertinimo sistema.

Hermetixkumas, laidumas yandetriui, orui ir garamsi gaminiai be kiaurymiq (kaip pa;eidimr, yra
hermetiski ir nepraleidzia ganl bei oro.
Matmenq poLTiiai: atsizvelgti ! iilumini pletimEsi reikia ten, kur toks pol$'tis gali tureti itakos gaminio
eksploatavimui; reikia atsiivelgti i atitinkam4 p lieno Silum in io pletimos i koefic ient4: I 2 x I 0'o K ' .

Stogo gaminiq matmenq nuokrypos ].ra apibreztos standarte PN-EN 508-1.

7. 3 -iame punkte apibreztos ekploatacinds gaminio stvybes atitink| 6 punkte deldaruojamas
savybes.
Si eksploataciniq savybiq deklaracija isduota isskirtinai gamintojo atsakomybe.

uamintojo vddu pasirase:

Gamybos padalinio direktorius Mieczyslaw Kijek

/spaudas/
/paraias/

lgaliotojo anens Parasas

Plockas 2013-07-01

.)



Susegl4 sunumeruota 3 (trYo lapai

2014 m. balandzio 18 d.

A3, Nata.lija Tkadenko, vertimq biuro ,JNTERPRETUM" verteja, prisiimu atsakomybq uZ vertimo

i5 lenkq i lietuviq kalbA teisin$rnA
AAB

Vertimq biuras UAB "INTERPRETUM"
[monCs kodas 302299561 rry

Adresas: Donelaidio g, 33-114, Kaunas LT-44240, Lietuva

Tel.: (8-37) 24 00 96, +310 699 t7138
Faksas: (8-37) 24 00 96
El.paltas: interyretum@inbox.lt

"Interprefta


