DEKLARAGJAWŁAŚcIWoŚcI UżYTKovVYcH
Nr 020CPR2013-10-0112
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjnytypu wyrobu:
SILNY WERNER

PYEPV25O
S52

2. Nr typu, pańii lub serii !ub jakikoIwiek inny e|ement umożIiwiającyidentyfikacjęwyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art.1'l ust.4:
Data produkcjina wyrobie
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budow|anegozgod n ie z mającązastosowan ie zharmon izowaną specyfikacją techn iczną:
lzolaqa wodochronnadachow
4, Nazwa, zastrzeŻona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta,wymagany zgodnie z art.11ust.S
WernerJanikowoSp. z o.o.
u|.Jagiel|ończyka6
66- 400 Gorzow Wielkopolski
Zakładprodukcyjny
66-300 Międzyrzecz
Kęszyca LeŚna 2
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionegoprzedstawiciela,
którego pełnomocnictwoobejmuje zadania określonew ań.12 ust.2
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny iweryfikacjistałościwłaściwości
użytkowychwyrobu
budowlanego:
SYstem2+
.
7. W przypadku deklaracjiwłaściwości
użytkowychdotyczącej wyrobu budowlanego objętego
normą zharmonizowaną:
jednostkaceńyfikującaPo|skieCentrum Badań i CeńyfikacjiS'A.
Notyfikowana
wstępnąinspekcjęzakładuprodukcyjnego
nr 1434,przeprowadziła
i ZakładowejKontro|iProdukcji,prowadzistałynadzÓr,ocenę i ewa|uacjęZKP w systemie2+ i
wydałacertyfikatZakładowejKontro|iProdukcji.
8. W przypadku deklaracjiwłaściwości
użytkowychdotyczącej wyrobu budowIanego,dIa
którego wydana zostałaeuropejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
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9.

Dek|arowanewłaściwościużytkowe

t#ffiffiffi|$d&$!fitąeryqllo.
ffifr#ł*acN
i

EąeadńEi€.:o haraktsry$tyki
odporność na działanieognia
zewnętrznego**

BRooF(t1)

Klasa E

Real(cla na oqlen

WodoszczeIność
Wytrzymałośćna rozciąganie
Maksyma|na siła rozciągająca
kierunek wzdłuż
kierunek w popŻek
Wytrzymałośćna rozciąganie
Wydłużenieprzy maksyma|nej si|e
rozciągającej
kierunek wzdłuż
kierunek w poprzek
(Jooornosc na oŻerastan|e Korzen|
odporność na obciążenia statyczne
odporność na uderzenie
Wvtrzvmałośćna rozdzieranie
Wvtrzvmałośćzłacza
I rwałosc
(po sztucznym starzeniu)

Wodoszcze|na pzy ciśnieniu
10kPa (Metoda A )

800t300N/50mm
500t200N/50mm
EN 13707:2004+42:2009
35115%
35!15%
NPD*
NPD*
NPD*
NPDT

NPD*
gut'to -u
(odpornośćna spĘwanie)

Gietkość
ś- 5 " c
Substancie niebezpieczne
Spełnienie wvmaqań
*NPD - właściwości
użytkowe nieusta|one
**obowiązujed|a przebadanych systemów dachowych

10. Właściwościużytkowe Wyrobu określonew pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymideklarowanymi w pkt. 9
Niniejsza deklaracja właściwościużytkowych wydana zostaje na wyłączną
odpowiedziaInośÓproducenta określonegow pkt. 4

podpisał:
W imieniuproducenta
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