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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

14TG/BI-S/1/13
l.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Blachodach6wka SARA

2.Num€r typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajAcy identyfikacjl
wyrobu budowlanego, wymagany zgodtrie z art. 11 ust.4:

Pahz specyfikacja techniczna produktu.

3,Przewid?inae przez producedta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wlrobu
budowlanego zgodnie z maj4cq zastosowanie zharmonizowan4 specylikacj4 techniczn4

Samonosne blachy prcfilowane do zastosowai w budownictwie do wykon)4vania poloyd lub
przekry6 dachowych w obiekach budowlanych.

4Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, $Tmagany zgodnie z art. 1l ust. 5:

BIJDMAT
Bogdan Wigcek, Otoliiska 25,

09-407 Plock

5.System lub systemy oceny i rveryfikacji stalosci wlasciwosci uiytkowych wyrobu
budowlaoego okreSlone \r zalqczniku v:

Systemoceny3i4

6.W przypadku deklaracji wla6ciwo3ci uiytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego
obj gtego norm4 zharmonizowan4:

PolskaNorma PN-EN 14?82:2008 - Samonosne blachy do pokryd daohowych, okladzin
zewngftznych i wewngtranych. Charakterystyka wlrobu i w)'magania

Przeznnczeaieizakres stosowania wyrobu budowlanego: w obieldach zlokalizowanych na
terenach o agresyvi'nosci srodowiska: ( wg. PN EN ISO 12944-2:2001 ):
- blachy z powtokq c).nkowq o masie 275glmr 1ub stopu aluminium-cynk (AZ 150) o masie 150
g/m'? i powtokamipoliestrowymi o guboici 25pm, 30pm, 35Fm, SP NOVA 50pm lub
HDX 5 5 pm, P\DF(25 pm) - w Srodowiskach o kategorii korozyjnoS ci Cl , C2, C3 ,
- blaohy z powlok4 Z 350 grn? lub AZ 185 g/rn3 - w Srodowiskach o kategorii korozinosci C1,
c2,c3,

LD. Cecha techniczna Warto66 deklarowana
I Jdpomos6 ogniowa klasa B ROOF (tl), klasa B ROOF(I2),

klasa B ROOF (t3)
2 leakcja na ogiei Gruboi6

Dowloki<25 lrm
Gruboii powloki >25pm
Grubosd Dowloki <55pm

AI A2-s2.d0

TW profilowanej blachy Gruboi6
lmml

Rozpipto56
Imml

Blachodach6wka SARA 0.50 350 400

/

Odpornosf na obciaZenie skupionel'2 IC1i



wodoszczelnosd, Przepuszczalnosd wody, powietrzt iopardw - wyroby nie majqce perforacji

{iako uszkodzeli) sa wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary I po\{lerza'

iili""" 
""J"iori 

iozszerzahosd ciepha powinna by6 brana pod Llwagq tam gdzie raka zmiana
-#;;#;y* 

;" 
"kddt""jg 

prod'itu, natezy brac pod uwagg odpowiednie wsp6lczynnik

rozszerzahoiiicieplnej 
jstal: 12 x 104 K-'

Instytut Techniki Budowlanej :

zaklad Trwalosci I ochrony Budowli przeprowadzil badania odpornosci korozyjnej wyrob6w i

*"a"r *i"i. No-2/819/i2008 i Rap;rt; badaf Nr LM00-0?85/11/z00NM - system ocerv 4

ff;;;"d; oil-ych wykonal badania reakcji na ogiei powlok lakiemiczych i wydal opinie

Np-ixsr.i/ozAK; liP-r2;9.2.2t0't IAK;NP-12s9 2 3/07/AK. NP-l2s9 2 l/2007/AK - svstem

oceny 3

wodoszczelnosd, przepuszczalnosd wody, powietEa i opar6w Wyroby nie maj4ce pedoracji

{iako uszkodTeh) sa woioszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza'

i*""" 
"l.i".oti 

- rozszerzalnoi6 cieplni powinna byi brana pod u$agq tain' gdTie taka

,.iu* -oz" -i"e \'pb|t na eksploatacjl produktu, nalezy bra6 pod uwagq odpowietlni

wsp6lc4mnik rozszerz;ho3ci cieplnej - stal: 12 x l0-" K '

Tolemncje wlT niarowe dla wyrob6w dachowych, okeslone sa w PN-EN 508-l

T.lvlasciwosci uirytkowe wyrobu okreslone w punkcie 3 s4 zgodne z wlasciwoSciami

deklarowanymi w Punkcie 6

Niniejsza deklaracja wlasciwogci uzltkowych wydana zostala na wylqczn4 odpowiedzialnose

doducenta .' 
w imieniu Producenta Podpisal:

Dvrektor ds Produkcji Mieczyslaw Kijek
(nazwisko i stanowisko)

Plook 01.07.2013



Veftimas ii lenh) kalbos

DKSPLOATACINIU SA1YBIU DEKLARACIJA
Nr. 14TG/BL-S/l/13

1. Unikalus gaminio tipo idertifikavimo kodas:
Skardine stogo danga SARA

2. Tipo, partijos arba sedjos numeris arba kitas elementas, kuris leidiia identifikuoti statybinl

gamini ir yra reikalaujsmas pagal,ll str.4 pastr.:- 
Lt saminio techninQ specifikacij4'

3, Gamintojo numatytas naudojimas pagal paskirti arba statybinio gsminio nsudojimas pagal

ntitinkamq darniei4 technine specifi kaciiS

Savilaikes profiliuotos skardos, skirtos naudoti staryboje kaip statybinill objektq stogo dangos ar
perdengimai.

4. Pavailinimas, autonaus teisiq saugomas prelTbinis pavadinimas ar pr€k€s pavadinimas bei

kontaktinis gamintoio adresas, kuris yra r€ikalauiamas pagal 11 str' 5 pastr':
BIJDMAT

Bogdan wiQcek, otoliriska 25,
09-407 Plock

5. Statybinio gaminio eksploataciniq sawtliq atilikti€s lvertinimo ir patvirtinimo sistema arba

sislemos. kurios ) ra apibr6itos V priede:
3 ir 4 ivertinimo sistema

6. Statybinio gaminio eksploataciniq savybiq detdaracija yra skirta statybiniam gaminiui, kurialn

laikomas Ii danusis standartas:

Lenkijos standartas PN-EN 14782:2008. Savilaikiai metaliniai stogo dangl iSoriniq ir vidiniq apkalq

lakstai Caminio specifikacija ir reikalavimai'

Statybinio gaminio paskirtis ir naudojimo sritis: objeltuose, kurie stovi tedtorijose su agresyvia

aplinka (pagal PN EN ISO 12944-2t2001)l
-'.t-ao, .i ZIS g/." .ases cinko arba 150 g/m. mas6s aliuminio ir cinko lydinio (AZ 150) danga ir 25

prn, 30 !m, 35 pir poliesterio 50 pm SP NOVA arba 55 Fm HDX, PVDX (25 Fm) dangomis - Cl, C2'

C3 koroziSkumo kategorij!L aplinkose;
- skardos su 350 g/m' mases Z arba 185 g/m':AZ danga - Cl, C2, C3 koroziikumo kategorijq aplinkose'

Eil. Nr. Techninis parametras Deklaruojama vertb

I Atsparumas ugniai B ROOF (tl) klase, B ROOF (t2) klase
B ROOI (€) klase

2 Reakcija i ugrt i Dangos storis < 25 $r Dangos storis > 25 Fm
Dangos stods S 55 !m
A2-s2, d0

Profiliuotos skardos tipas Stods
Imm]

Plotis
Inrn]

Skardine stogo danga SARA 0,50 35H00

Atsparumas koncentruotoms 1,2 kN apkovoms



/
Hermetilkumas, laidumas vandeniui, orui ir garams: gaminiai be kiaurymiq (kaip pazeidimD )Ta
hemetiski ir nepraleidzia garq bei oro.
Matmenq polryiiai: atsi;elgti | lilumini pl€tim4si reikia t€n, kur toks pok)'tis ̂gali,turcti itakos gaminio

eksploatavimuil rei( ia atsitvelgl i  i  pl ieno <i luminio plct imosl koellclent{ l2 x lu K

Statybines technikos institutas 0ns67tut Techniki Budowlanei):

Statiniq atsparumo ir saugos imon6 (Zaklad Trwalosci I Ochrcny Budowli) atliko gaminiq atsp-arum!

t"."ri:-ii U!"ay-"" h iYdavi rekomendacija NO-2/819/A'12008 ir bandymq ataskaita Nr' LM00-

0785/l l/Z00NM - 4-a vertinimo sistema.
Priesgaisriniq ty.imq imond (Zaklad Badan ogniowych) attiko daz+. dan gr1 reakc ij os i ugn[ bandymus ir

isa# r"to.*au"i;q l'IP-lZSS.z.tlOilAK; NP-l259 2 2/07/AK; NP-l259 2 3/07/AK' NP-

1259.2.3120011AK - 3-a vertinimo sistema.

Hemretiikumas, laialumas vandeniui orui ir gammri gaminiai be kiaurymiq (kaip pazeidimq) yra

hemetilki ir neptaleidzia garq bei oro.
ii,rri."",t p"dti"l atsi;el;i I iilumini pletimesi reikia ten, kur toks polg'tis gali tureti" itakos gaminio

eksploataiimui; reikia atsiivelgtil atitinkamq plieno Siluminio plctimosi koeficientq: 12 x 10- K 
"

Stogo gaminiq matmenq nuokrypos yra apibreftos standarte PN-EN 50E- I '

7. 3-iame punkte apibreitos eksploatacin€s gaminio sa\Yb6s stitinka 6 punkte deklaruojamas

sawb€s.

Si eksploataciniq sawbiq deklaraciia isduota iSskhtinai gamintojo atsakomybe'

Gamintojo vardu Pasimle:
Gamybos padalinio direktorius Mieczyslaw Kijek

(Pavarde ir Pareigos)

kpaudas/
/poraias/

lsaliotojo 6nens parasas

Plockas 2013-07-01



2014 m. kovo 26 d.

A3, Natalija Tkadenko, vertimq biuro ,,tr\"IERPRET[M,, vertej4 prisiimu atsakomybq ui vertimo
ii leDkq i lietuviq kalb4 teisingumq

Susegta" sunumeruota 3 (trys) lapai

lenojoVertimq biuras UAB,'INTERPRETUM,'
knonds kodas 302299561
Adresasi Donelaidio g. 33-l 14, Kaunas LT44240, Liduva
Tel; (8-37) 24 00 96, +310 699 t7t38
lalaas: (8-37) 24 00 96
El.paitas: incrpretum@inbox. It
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