DEKLARAGJA WŁAscIWosc| UzYTKoWYcH
Nr 006CPR2013-07-0111
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjnytypu wyrobu:
s40,1yp T
EXTRA WERNER++podkładeveevzoo
2. Nr typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny e|ement umożIiwiającyidentyfikacjęwyrobu
budow|anego'wymagany zgodnie z ań.11 ust.4:
Data produkcjina wyrobie
3. Przewidziane pzez producenta zamierzone zastosowanie Iub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodn ie z mającązastosowan ie zha rmonizowaną specyfikacją tech niczną:
lzolaqa wodochronnadachow
Wyrobydo izo|acjiprzeciwwodnejpodziemnychczęŚci budynkow
4. Nazwa, zastęeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta,wymagany zgodnie z art.11 ust.S
WernerJanikowoSp. z o.o.
6
ul. Jagie||ończyka
66- 400 Gorzow Wielkooolski
Zakładprodukcyjny
66-300 Międzyrzecz
Kęszyca LeŚna 2
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionegoprzedstawiciela,
którego pełnomocnictwoobejmuje zadania okreś|onew ań.12 ust.2
Nie dotyczy
6. System Iub systemy oceny iweryfikacji stałościwłaściwości
użytkowychwyrobu
budowlanego:
SYstem2+
.
7. W przypadku dekIaracjiwłaściwości
użytkowychdotyczącej wyrobu budowlanego objętego
normą zharmonizowaną:
jednostkacertyfikująca
Notyfikowana
Po|skieCentrum Badań i CeńyfikacjiS'A.
nr 1434,przeprowadziła
wstępnąinspekcjęzakładuprodukcyjnego
i ZakładowejKontro|iProdukcji,prowadzistałynadzor,ocenę i ewaluacjęZKP w systemie2+ i
wydałacertyfikatZakładowejKontro|iProdukcji.
8. W przypadku deklaracjiwłaściwości
użytkowychdotyczącej wyrobu budowIanego,d!a
którego wydana zostałaeuropejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
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9.

Dek|arowane właściwości
użytkowe

WłaścMoŚci
użyt'i'ilre

Zasadnicze charakterystyki
odporność na działanieognia
zewnętrznego""
Reakcia na ooień
WodoszczeIność

BRooF (t'l )

Wytrzymałosc na rozc|ąganle
MaksymaIna siła rozciągająca
kierunek wzdłuż
kierunek w ooorzek
Wytrzymałośćna rozciąganie
Wydłużenieprzy maksymalnej si|e
rozciągającej
kierunek wzdłuż
kierunek w poprzek
odporność na pŻerastanie kozeni
odpornośĆna obciążeniastatyczne
odporność na uderzenie
Wytrzymałośó na rozdzieranie
(gwoździem)
kierunek v,tzdłuż
kierunek w poprzek
Wytrzymałośćzłącza (na ścinanie)
zakład podłużny
zakład ooorzecznv
Trwałość
(wodoszczeInośćpo sztucznym
starzeniu)
Giętkość

Klasa E
Wodoszcze|na przy ciśnieniu
60kPa (Metoda B)

900t200N/50mm
600t200N/50mm

45!15%
55115%
NPD*
ttraK penoraclr pnzy
20 kq (Metoda B)
EraK penoracjr przy
h=1250mm (Metoda A)
h=2000mm (Metoda B)

EN 13707:2004+A2:20091
EN 13969:2006,
EN ''|3969:2004/A12006

2501100N
2501100N

950t200N/50mm
800t200N/50mm

Spełnieniewymagań

Ś- 10"c

Substancje niebezpieczne
Spełnieniewymagań
nieustalone
**obowiązujed|a przebadanych systemów dachowych

10. Właściwości
użytkowewyrobu określonew pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi
deklarowanymiw pkt.9
Niniejszadek|aracjawłaściwości
użytkowychwydana zostaje na wyłączną
producentaokreślonego
odpowiedzialnośó
w pkt.4

podpisał:
W imieniuproducenta
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