DEKLARAGJAWŁAŚcWoŚcl UiYTKoWYcH
Nr 008CPR2013-10-0112
'1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjnytypu wyrobu:
s30
PYEPV2o0
STANDARD WERNER podkład
2. Nr typu, pańii |ub serii lub jakiko|wiek inny element umoż|iwiającyidentyfikacjęwyrobu
budowtanego,wymagany zgodnie z art. 11 ust'4:
Data produkcjina wYrobie
3. przewidzian e przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowtanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
|zo|aĄawodochronna dachow
4. Nazwa, zastrzeŻona nazwa hand|owa lub zastrzeŻony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta' wymagany zgodnie z ań'11 ust.S
WernerJanikowoSP. z o.o.
6
u|.Jagiel|ończyka
66- 400 Gorzow WielkoPolski
Zakładprodukcyjny
66-300 Międzyrzecz
Kęszyca LeŚna 2
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela'
którego pełnomocnictwoobejmuje zadania okreś|onew ań.12 ust.2
Nie dotyczy
użytkowychwyrobu
6. System |ub systemy oceny iweryfikacjistałościwłaściwości
budowlanego:
SYstem2+
.
7. W przypadku deklaracjiwłaściwościużytkowych dotyczącej wyrobu budow|anego objętego
normą zharmonizowaną:
jednostkaceńyfikującaPolskie Centrum Badań i CeńyfikacjiS.A.
Notyfikowana
nr 1434,przeprowadziławstępną inspekcję zakładuprodukcyjnego
i ZakładowejKontro|iProdukcji,prowadzistałynadzor,ocenę i ewa|uacjęZKP w systemie2+ i
wydałacertyfikatZakładowejKontro|iProdukcji.
użytkowychdotyczącej wyrobu budowlanego, dla
8. W przypadku dek|aracjiwłaściwości
którego wydana zostałaeuropejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
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9.

Dek|arowanewłaściwościużytkowe

WłaŚciwoścl

Zasadnicze charaktorystyki
odporność na działanieognia
zewnętrznego*"
Reakcia na oqień
WodoszczeIność

..".

l"

BRooF(t1)

Wytrzymałośćna rozciąganie
Maksyma|na siła rozciągająca
kierunek wzdłuż
kierunek w ooorzek
Wytrzymałośćna rozciąganie
Wydłużenieprzy maksymaInej si|e
rozciągającej
kierunek wzdłuŻ
kierunek w poprzek
odpornoŚc na pŻerastanie korzeni
odporność na obciążeniastatyczne
odporność na uderzenie
Wytrzymałośćna rozdzieranie
(gwoŹdziem)
kierunek v,tzdłuŻ
kierunek w poprzek
Wytrzymałość złącza

Trwałość

Klasa E
Wodoszcze|na przy ciŚnieniu
100kPa (MetodaB)

900t200N/50mm
700t200N/50mm

45t'15%
55ż,t5%
NPD*
NPDNPD*

EN 13707:2004+42:2009

2501100N
2501100N
NPD*
NPD*

ś-20"c

Giętkość

Substancie niebezpieczne
Spełnieniewvmaoań
*NPD - właściwości
użytkowe nieusta|one
"*obowiązuje d|a przebadanych systemów dachowych

10. Właściwości
użytkoweWyrobuokreślone
w pkt.1 i 2 są zgodnez właśc.wościami
użytkowymi
deklarowanymi
w pkt.9
Niniejszadek|aracjawłaściwości
użytkowychwydanazostaie na Wyłączną
producentaokreślonego
odpowiedzia|ność
w pkt.4

podpisał:
W imieniuproducenta
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