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RODUCENT BLACIf DACHOWYCII

DEKLARACJA ZGODNOSCI

t

nr 03lT35l20l4
L Producent wyrobu budowlanego:

INTER-MAX SZCZERB,A. SP..I.
ul. Warszawska 44, 06-100 Pultusk
NrP 568-13-70-74s

2. Opis wyrobu i zastosowanie:

Stafowe samonodne blachy o oznaczeniach:

T-35 . ,
w arkuszach mog4 byi stosowane do wykonywania pokry6 dachowych
orazjako wewngtrzne i zewnQtrzne wykoriczenia Scian i sufit6w
ZaStosowanie powinno byd zgodne z projektem z uwzglgdnieniem
obowiqzuj4cych norm przepis6w techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

i

Rodzaje powlok:

il

*powloka metaliczna(Zn) + powloka organiczna25pm; oznaczenie: G
*powtoka metaliczna (Zn) * powloka organiczna 35p,m; oznaczenie: D
xpowtoka metaliczna (Zn) + powloka organiczna 55pm; oznaczenie:

HDX

*powloka metaliczna (Zn); oznaczenie: ZN
*powloka metaliczna (,W); oznaczenie: AZ
xpowloka metaliczna (ZMg); oznaczanie: ZM

il

Gatunki stali: DX5lD, S220GD, S250GD
+blachy z powlok4 (Zn) o masie 275g1m2,
QMg o masle l20glm2 i
powlokami organicznymi G.D, HDX oraz blachy z powlok4 metalicznq
(AZ) o masie l85glm2 mog4 byd stosowane w $rodowiskach o

OdpornoS6 korozyjna:

korozyjno$ci atmosfery C1 do C3

*blachy

z powtok4 cynkow4 (Zn) o masie 225glnr2 oraz blachy z
powlok4 metaliczn4 (AZ) o masie l50g/m2 mog4 byi stosowane w
Cl, C2
powlok4 cynkow4 (Zn) o masie 225glm2 i powlok4
organiczn4 o gruboSci 25pm lub grubsz4 mog4 by6 stosowane w
Srodowiskach o korozyjno6ci atmosfery Cl, C2
Srodowiskach o korozyjnoSci atmosfery

*blachy

z

IJeKlarowane cech

Parametr
OdpornoSc na sily skupione

l,2kN

Deklarowana warto56 lub ldasa
Dla wyrob6w u2ytkowanych dla rozpigtoSci L:l200mm uznane za spelniaj4ce (PN-EN
14782 p.4.3.2).

Wymaganie to nie odnosi siq do wyrob6w na sufity, podsufitki, okladziny zewngtrzne i
wewngtrzne oraz kasetv.
Wyr6b nie mai4cv perforacii (iako uszkodzefi) iest wodoszczelnv.
NaleZy uwzglgdniad zmiartE wymiardw wynikaj4c4 z rozszerzalnoici cieplnej wedlug
wsp6lczynnika rozszerzalnoici liniowej, o ile zmiana wymiar6w moZe miei wplyw na
wlasnoSci wyrobu. Wsp6lczynniki rozszerzalnoSoi cieplnej:

Wodoszczelnoii
Zmiana wymiarow

Stal
Reakcja na ogieri

Oddziaiywanie

ognia

zewnQtrznego
GruboSc materialu lmm

T-35
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5, Specyfi kacja techniczna:

DektarujE, ze wyrob

12x10-6K1

Zn. AZ
Al (bez wvkonvwania badan o 5.2 |
Zn. AZ
uznawane za spelniaj4ce wymagania
bez potrzebv badania (n. 5.1.tr)

podpis osoby upowaznionej
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