Deklaracja właściwości
użytkowych
Nr 001CPR2013-07-01n
1. Niepowtarzalny
kod identyfikacyjny
typu wyrobu:
s52
sAMorNY WERNER PYEPv25o
2. Nr typu,pańii lub serii lub jakikoIwiekinny elementumożliwiający
identyfikację
wyrobu
budowlanego'wymaganyzgodniez ań.11 ust.4:
Dataprodukcji
na wyrobie
3. Pzewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanegozgodnie z mającązastosowanie zharmonizowanąspecyfikacjątechniczną:
|zo|aĄawodochronna
dachow
4. Nazwa, zastrzeŻonanazwa hand|owa}ubzastrzeżonyznak towarowy oraz adres
kontaktowyproducenta'wymaganyzgodniez ań.11 ust.5
WernerJanikowoSp. z o.o.
u|'Jagie||ończyka6
66-400 GorzowWielkopolski
Zakładprodukcyjny
66.300 Międzyrzecz
KęszycaLeśna2
5. W stosownych pzypadkach nazwa i adres kontaktowyupoważnionegoprzedstawicieIa,
któregopełnomocnictwo
obejmujezadan!aokreślone
w ań.12 ust.2
Nie dotyczy
6. System Iubsystemy oceny iweryfikacji stałościwłaściwości
użytkowychwyrobu
budowlanego:
' SYstem2+
7'" W przypadkudeklaracjiwłaściwości
użytkowychdotyczącejwyrobu budowlanegoobjętego
normązharmonizowaną:
jednostkaceńyfikująca
Notyfikowana
Po|skieCentrumBadańi Ceńyfikacji
S'A.
nr 1434,przeprowadziła
wstępnąinspekcjęzakładuprodukcyjnego
i Zakładowej
Kontro|iProdukcji,prowadzistałynadzor,ocenę i ewa|uacjęZKP w systemie2+ i
wydałaceńyfikatZakładowej
Kontro|iProdukcji.
8. W pzypadku deklaracjiwłaściwości
użytkowychdotyczącejwyrobu budowlanego,d|a
któregowydanazostałaeuropejskaocenatechniczna:
Nie dotyczy
StronaI z2

9.

Dek|arowanewłaściwościużytkowe
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odporność na działanieognia
zewnętEnego**
Reakcia na oqień
WodoszczeIność

B R o o F( t 1 )

N

Klasa E
Wodoszcze|na pzy ciśnieniu
10kPa (MetodaA)

Wytrzymałośćna rozciąganie
Maksymalna siła rozciągająca
kierunek v,tzdłuŻ
kierunek w poprzek
Wytrzymałośćna rozciąganie
Wydłużenieprzy maksymalnej si|e
rozciągającej
kierunek wzdłuż
kierunek w poprzek
odpornoŚĆ na pferastanie koŻeni
odporność na obciążeniastatyczne
Uopornosc na uoeŻenle
WytrzymałośÓna rozdzieranie
(gwoŹdziem)
kierunek wzdłuźz
kierunek w poprzek
Wytrzymałośó złącza (na ścinanie)
zakład podłużny
zakład poprzeczny
Wytrzymałośćzłącza (na oddzi era n ie)
zakład podłużny
zakład poprzecznv
Trulałość
(po sztucznvm starzeniu)
Gietkość
Substancie niebezpieczne

9001200N/50mm
800t200N/50mm

45!15%
55t15%
NPDBrak peńoracji przy
Metoda A
20 kq
óraK penoracjl pnzy
h= 2000 mm (Metoda A)
h= 1500 mm (Metoda B)

EN 13707:2004+42:2009

2501100
N
2501100
N
9501200N/50mm
800t200N/50mm
130t30N/50mm
't'10t30N/50mm
-10t5"c (giętkość)

ś-15"c
Spełnieniewvmaqań

**obowiązujedIa przebadanych systemów dachowych

10. Właściwości
w pkt. 1 i 2 są zgodne z właśc.wościami
użytkowewyrobu okreś|one
użytkowymi
dekIarowanymi
W pkt.9
Niniejszadeklaracjawłaściwości
użytkowychwydana zostaje na wyłączną
producentaokreślonego
odpowiedzialnośó
w pkt.4
podpisał:
W imieniuproducenta

Tomasz A. Wiśniewski Prezes Zarządu
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