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rna@9ńem DEKLARACJA ZGODNOSGI Nr 06/2010

Producent: F. H. U.,,TFŁANSBLAGH'' Jan Gaik
34-650 Tymbark 570

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Blachodachówka KoRRA
o podstawowych właściwościach:
a) zastosowanie:
- zastosowanie oraz sposob wykonania pokryĆ dachowych z blachodachowki KORRA powinno być zgodne
zzaleceniami montażowymi producentaołaz z projektami technicznymi budynkow, opracowanymi z uwzględnieniem
obowiązujących norm i przepisÓw techniczno-budowlanych

b) materiał zgodny z obowiązującymi normami:
- blacha ze stali konstrukcyjnej lub niskowęglowej powlekana ogniowo w sposÓb ciągły wg PN-EN-10346:2009
- powłoka metaliczna wg PN-EN 10143.2008
- powłoka organiczna wg PN_EN 10169-1:2006; PN-EN 10169-2:20a8; PN-EN 10169-3:2005
- blacha aluminiowa wg PN-EN '1396:2009

c) grubośĆ materiału wsadowego bez powłok: blacha stalowa 0,5 mm
blacha aluminiowa 0,6 mm

d) wytrzymałośÓ na siły (obciązenie) skupione 1.2 KN wg PN-EN 14782:2008 _ załączntkB:

e) wodoszczelnoŚÓ:

f) pzepuszczalnośĆ pary i powietrza:

g) zmiana wymiarÓw:

h) tolerancje wymiarowe:

dopuszczalna rozpiętoŚÓ blachy stalowej: 400 mm
dopuszczalna rozpiętoŚĆ blach aluminiowej400 mm (bez badań)
wyroby nie mające perforacji są wodoszczelne

wyroby nie mające peńoracjisą nieprzepuszczalne dla pary i powietrza

naleŻy stosowaĆ ws pÓłczyn n iki r ozszerzal n oŚci cie p l n ej :

stal: 12 x '10-6K1; aluminium: 24x10'6K1; cynk:22x 10-6Kl

zgodne z PN-EN 508-1:2008 i PN-EN 508-2:2008
i) odpornoŚć na działanie ognia zewnętrznego: klasa B DASHC1)' B oncH(ą i B ołcp113)

j) reakcja na ogień: klasa A1 - dla powłok poliestrowych i blach bez powłok organicznych
k|asa C-s3,d0 - dla powłok z HPS 200 Ultra

jest zgodna z normą:
- PN-EN 14782:2008 ,,SamonoŚne płyty do pokryĆ dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych'
Charakterystyka wyrobu i wymagania",
_ PN-EN 508:2008 ,,Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobÓw samonośnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję'' _ Część 1 - Stal,_ PN-EN 508:2008 ,,Wyroby do pokryÓ dachowych z metalu' Charakterystyka wyrobow samonoŚnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję'' _ CzęśÓ 2 - Aluminium'
Deklarację wystawiono w oparciu o:
1.Wyniki badań typu' pzeprowadzonych na zlecenie Producenta przez lnstytut Techniki Budowlanej
Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1_ Ceńyfikat akredytacji
Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 023:
- Raport z badań typu nr LK-3266lcl09 z dnia 05. 1 1.2009,
_ ocena techniczna samonoŚnych blach do pokryÓ dachowych firmy TRANSBLACH z listopada 2009'
2. Dokumentację Zakładowej Kontrol i Produ kcj i.

3. Deklaracje prod ucenta blachy.

Tymbark dnia: A4.01 .2010
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