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nr 06tPl25U2Al4
1. Producent

wyrobu budowlanego:

INTER-MAX SZCZERBA SP.J.
ul. Warszawska 4zt,06-100 Pultusk
NIP 568-13-70-74s

2. Opis wyrobu i zastosowanie:

Stalowe blachy o oznaczeniach:

Blacha plaska 1250
w arkuszach mog4 byd stosowane do wykonywania

okui

i obr6bek

blacharskich

Zastosowanie polvinno byi zgodne z projektem z uwzglpdnieniem
obowiqTuj4cych norm
przepis6w techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami produeenta.

i

Rodzaje powlok:
+powloka metaliczna(Zn) + podoka organiczna25pm, oznaczeniei G
*powloka metal i czna (Zn) + powloka organiczna 3 5 pm oznaczenie'. D
;
xpowloka metaliezna (Zn) + powloka organiczna 55pm; oznaezenre:

HDX

*powloka metali czna (Zn); oznaczenie: ZN
*powloka metali ozna (AZ); oznaczenie: AZ
*powloka metaliczna (ZMg); oznaczenie'. ZM
Gatunki stali: DX5lD, S220cD, S250cD
*blachy z powlok4 (Zn) o masie 275{m2, (ZMg) o masie l20glm2 i
powlokami organicztymi G.D, HDX oraz blachy z powlok4 metaliczn4
(AZ) o masie l85g/m2 mog4 byi stosowane w Srodowiskach o

OdpornoS6 korozyjna:

korozyjnoSci atmosfery

*blachy

z

Cl

do C3

powlok4 cynkow4 (Zn) o masie 225glm2 oraz blachy z

powlokq metaliczn4 (AZ)

o masie 150{m2 mog4 byi

Srodowiskach o korozyjnoSci atmosfery

xblachy

z powlokq

organiczn4

o

cynkow4 (Zn)

gruboSci 25pm

o

masie 225glffA

lub grubsz4 mog4 byi

Srodowiskach o korozyjnoSci atmosfery

stosowane w

Cl, C2

i

powlok4

stosowane w

Cl, C2

. Deklarowane

ParRmetr
WodoszczelnoS6

Zmiana wymiar6w

Deklarowana warto5d lub klasa
Wyrob nie majqcy perlbracii (iako uszkodzeri) lest wodoszczelnl
NaleZy uwzglgdnial zmlanj wymiar6w wynikaj4c4 z rozszerzalnoici cieplnej wedlug
wsp6lczynnika rozszerzalnoSci liniowej, o ile zmiana wymiar6w mo2e mie6 wplyw na
wtasnoSci wyrobu. Wsp6lczynniki rozszerzalno!;ci cieplnej :
Stal 12x10-6K
Cvnk 22x10{I(1
Zn,M
G. D. HDX
Al (bez wykonywania badari p. 5.2.1
F
Zn.M
G. D. HDX
uznawane za spelniaj4ce wymagania
Fnoor
bez potrzebv badania (p. 5.f.1)
ZN
G. D. HDX

I

Reakcja na ogien

Oddzialywanie
zewnetrznega
GruboSi materialu [mm]
Blacha olaska 1250
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Specyf,rkacja techniczna:

ognla

0,5

0.5

0,s

w zakresie toleranc_ii wvmiardv i ksztaltu:

PN-EN 110143:2008 Blachy

i taSmy talowe powlekane ogniowo

w

spos6b ci4gly - Tolerancje wymiar6w i ksztaltu
w z akre s ie wymaqg4 1echuicmy ch.

PN-EN 10169-1:2006 Wyroby plaskie stalowe z powlok4 organiczn4
naniesion4 w spos6b ci4gly
materialy, tolerancje,
Deklarujg, 2e wyrobjest zgodny ze specyfikacjqwskazanqw p.5

- CzgSi

badaf)

1: Postanowienia og6lne (definicje,

0&100 Pt tTUsK
ul.t/tbrszawska 44

bl.tu

,23r 692 0A 36 (S5l

NtP 56&1$70-745

mieisce i data

