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'1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TOP WERNER

PYE PV25O
556

2. Nr typu,pańii lub serii lub jakikolwiekinny elementumożliwiający
identyfikację
wyrobu
budowlanego,wymaganyzgodniez art.11 ust.4:
na wyrobie
Dataprodukcji
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanegozgodnie z mającązastosowaniezharmonizowanąspecyfikacjątechniczną:
|zo|aĄawodochronna
dachÓw
4. Nazwa,zastrzeżonanazwahandlowalub zastrzeżonyznak towarowyoraz adres
kontaktowyproducenta'wymaganyzgodniez ań'11 ust.S
WernerJanikowoSp. z o.o.
u|'Jagiel|ończyka6
66-400 GorzÓwWie|kopolski
Za(ad produkcyjny
66-300Międzyrzecz
KęszycaLeŚna 2
5. W stosownych przypadkachnazwai adres kontaktowyupoważnionegoprzedstawicie|a,
któregopełnomocnictwo
obejmujezadaniaokreś|one
w ań.12ust.2
Nie dotyczy
6. System |ubsystemy oceny iweryfikacjistałościwłaściwości
użytkowychwyrobu
budowlanego:
. System2+
7. " W pzypadku deklaracjiwłaściwości
użytkowychdotyczącejwyrobu budowlanegoobjętego
normązharmonizowaną:
jednostka
Notyfikowana
certyfikująca
Po|skieCentrumBadańi Ceńyfikacji
S.A.
produkcyjnego
nr 1434,przeprowadziła
wstępnąinspekcję
zakładu
i Zakładowej
Kontro|iProdukcji,prowadzistałynadzor,ocenęiewaluacjęZKP w systemie2+ i
wydałaceńyfikatZakładowej
Kontro|
i P rodukcji.
8. W przypadkudek|aracjiwłaściwości
użytkowychdotyczącejwyrobu budow|anego,dla
któregowydanazostałaeuropejskaocenatechniczna:
Nie dotyczy
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9.

użytkowe
Dek|arowane właściwości

llYłaśclwośc*
*ff

ZaEadnilzer charakterystyki
odpornośćna działanieognia
zewnetrzneoo**
Reakcia na oqień
WodoszczeIność

ś

l

una

i

BRooF (tl )

Wytrzymałośćna rozciąganie
MaksymaIna siła rozciągająca
kierunek wzdłuż
kierunek w poprzek
Wytrzymałośćna rozciąganie
Wydłużenieprzy maksymaInejsi|e
rozciągającej
kierunek wzdłuż
kierunek w poprzek
odporność na pŻerastanie korzeni
odporność na obciążeniastatyczne

Klasa E
WodoszczeIna pŻy ciśnieniu
200kPa (Metoda B)
1100t200N/50mm
900t200 N/50 mm

45!15 0/o
5 5 ś 1 5%

EN 13707:2004+A2:2009

NPD*

Brak peńoracji przy
20 kq (MetodaA)

Wytzymałośc na rozdzieranie

Brak perforacji przy
h* 2000 mm (Metoda A)
h= 2000 mm (MetodaB)
NPD-

Wytrzymałośćzłącza(na ścinanie)
zakład podłużny
zakład poprzeczny

950t200N/50mm
800t200N/50mm

odporność na uderzenie

-20t5"c (giętkość)

Tnłałość
(oo sztucznvmstarzeniul

ś-25"c

Gietkość
Substancie niebezpieczne

-NPD _
Właściwości
użytkowenieustaIone
--obowiązuje dla przebadanych systemóW dachowych

Spełnienie wvmaqań

10. Właściwości
użytkowewyrobu określonew pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymideklarowanymi w pkt. 9
Niniejsza deklaracja właściwościużytkowych wydana zostaje na wyłączną
odpowiedzialnośóproducenta określonegow pkt. 4
W imieniuproducentapodpisał:

Tomasz A. Wiśniewski Prezes Zarządu
inaz*'sko r stanow.sko)

,lbnąsz
Kęszyca Leśna25.10.20,|3
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