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RODU CENT BI-ACH DACHOWYCI+

DEKLARACJA ZGODNOSCI
nr 02lTl8-T20812014
l. Producent wyrobu budowlanego:

trNTER-MAX SZCZERBA SP.J.
ul, Warszawska 44,06-100 Pulfusk
NrP 568-13-70-74s

2. Opis wyrobu i zastosowanie:

Stalowe samono$ne blachy o oznaczeniach:

T-18,T-20 EKO
w arkuszach mog4byi stosowane do wykonywania pokryi dachowych
orazjako wewnQtrzne i zewnptrzne wykofczenia Scian i sufit6w
Zastosowanie powinno byd zgodne z projektem z uwzglgdnieniem
obowi4zuj4cych norm i przepis6w techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.
Rodzaje powlok:
*powloka metaliczna (Zn) a powloka organ tczna25pm; oznaczenie'. G
*powloka metal iczna (Zn) + powloka organ iczna 35pm; oznaczenie'. D
*powloka metaliczna (Zn) + powloka organiczna 55pm, oznaczenie:

HDX

*powloka metaliczna (Zn); oznaczenie: ZN
*powloka metaliczna (AZ); oznaczenie'. AZ
*powloka metaliczna (ZMg); oznaczenie'. ZM

Gatunki stali: DX5lD, S220GD, S250cD

*blachy z powlok4 (Zn) o masie 2759/m2, (ZMg) o masie 120glm2 i
powlokami organicznymi G.D, HDX orazblachy z powlok4 metaliczn4
(AZ) o masie l85g/m2 mog4 byd stosowane w Srodowiskach o

OdpornoSi korozyjna:

korozyjnoSci atmosfery C1 do C3

*blachy z powlok4 cynkow4 (Zn) o masie 225{m2 oraz blachy z
powlok4 metaliczn4 (AZ) o masie l50g/m2 mogq byd stosowane w
Srodowiskach o korozyjnoSci atmosfery C1, C2

*blachy z powlok4 cynkow4 (Zn) o masie 225glm2 powlok4
organiczn4 o gruboSci 25pm lub grubsz4 mog4 bye stosowane w
irodowiskach o korozyjnoSci atmosfery C1, C2
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Deklarowane

Parametr

Deldarowana wartoSd lub klasa

OdpornoS6 na sily skupione 1,2kN

Zmianawymiar6w

Reakcja na ogieri

Oddzialywanie

ognia

zewngtrznego
GruboS6 materialu [mml

T-18 , T-20 EKO
5. Specyfikacja techniczna:

Ze

dla
za

T-20 EKO; Dla wyrob6w uZytkowanych
dla rozpigtodci L=700mm uznane za

spelniaiace (PN-EN | 47 82 p.4.3.D.
spelniaiace (PN-EN 147 82 p.4.3.2).
Wymaganie to nie odnosi siE do wyrob6w na sufity, podsufitki, okladziny zewngtrzne i
wewnetrzne oraz kasetv.
Wyr6b nie mai4cy perforacii (iako uszkodzef) iest wodoszczelnv.

WodoszczelnoSi

DeklarujE,

T-18; Dla wyrob6w uZytkowanych
rozpiEtoSci L:800mm uznane

Nale2y uwzglEdnia6 zmiang wymiar6w wynikaj4c4 z rozszerzalnoici cieplnej wedlug
wsp6lczynnika rozszerzalnoici liniowej, o ile zmiana wymiar6w moZe miei wplyw na
wlasnoSci wyrobu, Wsp6lczynniki rozszerzalnoSci cieplnej:
Stal 12x10-6Kr
Cvnk 22x10{K I
Zn,AZ
G, D, HDX
Al (bez wykonywania badah n. 5.2.i
F'
Zn. AZ
G. D. HDX
uznawane za spelniaj4ce wymagania
Fnoor
bez potrzebv badania (p.5.1,1)
ZN
G. D, HDX
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