
DEKLARAc.IA wł,AŚcI\lt/oŚCI IIŹ,YTKOWYCH Strona 1

Nr I/EPSD/2017 Edycja 5

1.Kod idenMikacYinv tvou wvrobu / Nazwa handlowa:

PWs-D75

płrĄy,warstwowe dachowe z rdzeniem styrapianqwym Eps oznaczone symbolem pws - D 75 a szęrokości krycia
1190 [mm] i grubości nominalnej 75 [mm].

2. Zastosowanie Wvrobu budowlaneoo :

samonośne, izolacyjne puy warstwowe z dwuśronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpór
konstrukcyjnwh celem Wykonania pŻegńd budowlanych - dachóW i pokryć d.achowch.

3. Producent;

Paneltech Sp. z o.o., 41-508 Chorzów, ul, Michalkowicka 24,

4, svstem ocenv iweMkacii stałości właściwości użvtkowvch wvrobu budowlaneoo

Zaslosowano sysfem oceny zgodności 3 zgodniq z wytycznymi norm PN- EN 13163 i PN- EN 14509.

5. Norma zharmonizowana / Jedno§tki notvfikowane uczęstniczace w ustaleniach tvpu wyrobu :

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jodnostki nomkowane uczestnicżące w ustaleniach typu ryobu:
lnsvut Techniki Budowlanej zespół LaboratoióW Badawczych w warszawie nr novikacji 1 488

6, Deklarowane Maściwości użńkowe okładzin stalowYch,

okładzina zewnętęna 0,5 mm, okładzina wewnętrzna 0,5lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
system zabezpieazenia pąed korozją, dwi@ powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kategorię
odpomości korozyjnej Rc3 dla atmoslery o niskiej zawańości sor.

7, Deklarowane Maścir,vości użńkowe

Pws-D75
Współczynnik przewodzenia cieŃ },D 0.038 Wn K G9slość 15 kg]ń3 *10 %.

WsŃtczynnik zenikania ciepła U o,48 WĄn' K) współczynnik pftenikania ciąa U" o,5o W@z K)

Wytzymałaść na rozciąg a h ie 100 kPa Klasyłikacja reakcjj na ogień E

Moduł spręzystości g4 rozciąganiu 6,00 MPa Klasyfrkacia pad względem odpolńości na ogień zewnętrzny , Broof(t1)

wylaym atośc na ściskanie 80 kPa Kasyfikacja odporności ogniowej dachóW

Moduł spĘżyslości przy ścdkaniu 2,50 MPa Pzepuszcżalność Wody B

Wytrzymalość n a ścinanie Pże p u szc z al n ość p oW i elż a <1,5 ń'/h/ń'

Moaluł spĘży§ości pży ścinaniu 1,30 MPa P rzep u szc za l n ość pa ry wocl n ej

lzolacyjność a ku styczn a Rw 23 dB T rw alo ść, dł u g otrw ale wt,a śc iwośc i m ec h a n ic zn e

Wńb spelhia Wńagania nomy PN-EN 145a9, a W tym : Iolerancje wyńiarcwe są zgodne z zalączhikień D, suńaryczny wspólczynnik
pftenikania cieŃ U , clla płyĘ warslwowej uwzględnia odpowiedńi typ liniowego złącza stalowego, plofile okładzin oraz Ęczniki nechanbzne,
wsŃłczynnik pżehikania cieŃ U dotyczy pbty warstwowej jako elementu budynku, a waftości charakterystyczhe <lla wfaściwości
nechanicznych zawalte w zaĘczniku 2 są zgodne z Rozdziałen 5. Płyty walstwowe w kakcie uzytkowania nie stanowią zagrożenia dla higieny,
zdrcwie czv bezoieczeńslwa osób. sDelńiaia wvńadania RózDorzadzenja (WE] Nr 1907no06.

8, Podsumowanie:

Waściwości użńkowe określonego powżejWrobu sązgodne z zestawem deklarcwanych ńaściwości użytkowoh.
Niniejsza deklaracja właściwości użWowch wydana zostaje zgodnie z Rozpolządzeniami Pańamęntu Europejskiego (UE)

nr 30g201 1 oraz 574/201 4 na włączną odpowiedialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta:
( imię i nazwisko )

PonruEEH Chorzów,03.04.2017



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 2/EPSD/2017

Strona l

Edycia 5

,1.Kod identwikacvinv tvou Wrobu / Nazwa handlowa:

PWs - D 100

PlW warstwowe dachowe z rdzeniem styropianowym EPs oznaczone symborem PWs - D 100 o szerokości krycia
1190Imm] i gruboścl nominalnej 100Imml.

2, zastosowanie wvrobu budowlaneqo I

samonośne, izolacyjne phły warctwowe z dwustronną okładziną §alową, pĘeznaczone do mocowania do podpór
konstrukcyjnych celem wykonania przeg!ńd budowlanyń _ dachóW i pokryć dachowych,

3. Producent:

Paneltech Sp. z o.o., 41-508 ChorzóW, ul. Michałkowicka 24.

4, svstem ocenv iweMkaciistałościwłaściwości uźvtkowych wvrobu budowlaneoo

zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z Wytycznymi norm PN- EN 131Ń i PN- EN 14509.

5, Norma zharmonizowana / Jednostki notńkowane uczestniczace w ustaleniach tvDu wrobu :

Noma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki noh/tikowane uczestniczące W ustaleniach typu wyrobu:
lns'Ąut Techniki Budowlanej zespół Labontoriów Badawczych w Warszawłe nr nofflkacii 1488
oraz Laboratorium FlREs w Batizovcach nr noffikacji 1396

6. DekIarowane Właściwości użvtkowe okładzin stalowch.

okładzina zewnętrzna 0,5 mm, okładzina wewnęt}zna 0,5lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali mininum 220 MPa:
system zabezpieczenia przed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna onz organiczna, które zapewniają kategorię
odpomości korozyjnej Rc3 dla atmosfery o niskiej zawańości sor-

7, Deklarowane właściwości użvtkowe

Pws - o 1oo

Wspólczynnik pl7ewoalzeńia ciepła 
^D

a,O3awn K 6ęstość 15 kg/m3 ś10 oń

wspóhzynnik Wenikania ciepla U 0,36 Wfuł K) Wspótczynnik Wenikania ciepła U" 0,37 WĄn'K)
Wytżyn alość n a rożciągan ie 100 kPa Klasyfikacja reakcji na ogień E
Modul sprężystości pży rozciąganiu 6.00 MPa Klasyfikacja wd wzgĘdem odpomości na ogień zewnętrzny 8loo(t1)

wytrzy n ałość h a ściskhie 8o kPa Kasńkacja oclpornŃci ogniowej.lachów RE 30

Moduł sprężystości pży ściskaniu 2,50 MPa Przepuszczalność woc]y B

wytĘymałość na ścinanie Pzepu szczal n ość powietrza <1,5 n3/h/ń'

Moduł spłężyłńci ptzy ścinaniu 1.30 MPa Pżepu szczaln ość pa ry wodnej

lzolacyi ność aku'tyczh a Rw 23 dB Trwałość, długobwałe właściwoścj mechaniczne spetn}ają wszyłkb

Wńb spełnia Wmagania norny PNĘN 14509, a w um : tolelancje Wńiarowe ą zgodne z zahcznikiem D, sunaryczny w§półcżynnjk
pzenikania cieŃ U 

" 
dla plyty warstwowei uwzględnia odpowieclni typ liniowego złącza stalowego, plofile okładzjn taz Ęćzniki mechaniczne,

wspóbzyhnik pżenikania ciepŁa u dotycży My warslwowej jako eleńenlu budynku, a waftóścj charakterystyczne dla \\,laścjwości
ńechanicznych zawarte w zaaczniku 2 ą zgoclne z Rożdżiałen 5 Pw warstwowe w trakcie użrlkowania nie stanowią zagrcżenia dla higiehy,
zclrowia czv bezpieczeństwa osób. sDełnjaia Wmaaania RozDoąaclzenia twg Nr 1907/2006.

8. PodsumowanieI

wtaściwości ńytkowe określonego powej Wmbu są zgodne z zestawem dektarowanych ńasciwosci użytkowch.
Niniejsza deklaraąa ńaściwości użytkow1h Wdana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Pallamentu Europejskiego (uE)
nr 305/2011 onz 574/2014 na włączną odpowiedzialność producenta okreśIonego powżej

W imieniu producenta:

PonruEEH Chorzów,03.04.2017
( imię i nazwisko )



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚfl UZYTKOWYCH
Nr 3/EPSD/20I7

Strona l

Edyqią 5

1.Kod identvfikacvinv tvou wvrobu / Nazwa handlowa:

PWs - D 125

Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem styropianowym EPs oznaczone symbolem PWs - D 125 o szerokości kryęia
1190Imm] l grubości nominalnej 125 Imm].

2. Za§tosowanie Wvrobu budow]aneoo :

sarronośrą izolacyjne płyty warstwowe z dwustronną okladziną stalową przeznaczone do mocowania do podpór
konstrukcyjnych celem Wkonania przegńd budowlanych - dachów i pokryć dachowwh.

3, Producent:

Paneltech Sp, z o.o,, 41-508 ChożóW, ul. Michałkowicka 24.

4, svstem ocenv i weMkacii stałości właściwości uźńkowvch wtobu budowlaneoo

zastosowano system @eny zgodnosci 3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13163 i PN- EN 14509,

5, Norma zhannonłzowana / Jednostki noMkowane uczestniczace w u§taleniach tvou wrobu :

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:201g12
Jednostki nob/fikowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej zespoł LaboratorńW Badawczych W Warszawie nr noffikacji 1 488
oęz Laboratorium FlREsw Batizovcach notytikacji 1396

6, Deklarowanę Właściwości uźvtkowe okładzin staIowvch.

okładzina zewnętrzna 0,5 mm, okładzina wewnętrzna 0,5lub 0,4 mm.
R- umowna granica plaswzności stali minimum 220 MPa;
system zabezpieczenia przed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kategorię
odporności korozyjnej Rc3 dla atnosfely o niskiej zawańości so2.

7. Deklarowane właściwości użńkowe

Pws - D 12§

WsŃlczynniĘ pżewodzehia cieŃ 
^D

0,038 Wm K Gęslość 15 kglnj r1o %

Wspólczynnik pĘenjkania cjepła U o,29 W(n' K) wsŃlc4nnik pżenikania ciepła U" 0,30W4ń'K)
Wytlrynałość na rozciąg anie 100 kPa Klaśytikaąa reakcji na ogień E
Mńul spĘżystości prŻy rozciąganiu 6,00 MPa Kasyfrkacja pod Względen oclpoanościna ogień zewnętlzny Broof(t1)

wytżymałóść na ściska nie 80 kPa Ńasyfikacja odporności ogniawej dachów RE 30

Modul śpĘżystóści qzy ściskaniu 2,50 MPa Przepuszczalność wody B

Wylrzy nałość na ścin an ie 60 kPa P rze p u sz c z a l n o ś ć pow ie t rz e ś1,5 m'łlhł
Moduł s{ężystości plzy ścinaniu 1,30 MPa Prżepuszcż aln ość pary wod nej

lzolacyi ność a kuslyczn a Rw 23 dB Tftvałość. c]lugofuwale ulaściwości mechaniczne
kolory

Wrób spelnja Wńagania ńomy PN-EN 14509, a W tyń : lolerancie Wmiarowe są zgo!]ne z zaŁącznikień D, suńaryczny współczynnik
pftenikania ciepła U 

" 
clla pW warslwowei uwżględhia ódpówiednityp liniowego zląCza stalowego, profile okładzin oraz Ęczniki mechaniczne,

wsŃbzynnik pżenikania ciepła U dolyczy pvy warst owej jżko elementu budynku, a wańoścj charakterystyczne dla wlaściwości
nechanicznych zawańe w za]ączniku 2 są zgodne z Rozdzjalem 5. Puy \]\/arstwowe w lrakcie użr.kowania nie stanowją żagrcżenia dla higie1y,
zalrowia czv bezDieczeństwa osób, soełniaja wvmaoania RozDoŻadzenia fł/El Nr 19072006.

8. Podsumowanie:

Właściwości użytkowe określonego poMej vl/yrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości ńytkowch-
Niniejsza deklaracja ńaściwości użytkowch Wdana zosąe zgodnie z Rozpolządzeniami Parląmentu Europejskiego (uE)
nr 30g2a1 1 oraz 574/201 4 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powe]

W imieniu producenta:
( imię i nazwi9[o )

PonrnEEH Chorzów,03.04.2017



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 4/EPSD/2017

Strona l

Edycią 5

1.Kod idenMkacvinv tvou Wrobu / Nazwa handlowa;

PWs - D 150

Płyty warctwowe dachowe z rdzeniem styropianowym EPs oznaczone symbalem Pws - D 15o o szerokości krycia
1190 tmmJ l grubaści nominalnej 150Imm].

2, zastosowanie wrobu budowlaneoo :

samonośrą izolacyjne Wy warstwowa z dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podŃr
konstrukcyjnych celem Wonania pEegód budowlanyń - dachów i pokryć dachowych,

3. Ploducent;

Paneltech sp. z o.o., 41-508 Chorzów, ul, Michałkowicka 24,

4, svstem ocenv i wervfikacii §tałości właściwości użńkowvch wvrobu budowlaneoo

zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi no,m PN- EN 13163 i PN- EN 14509.

5. Norna zharmonizowana / Jednostki notvfikowane uczestniczace w ustaleniach tvpu wvrobu I

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki nob/frkowane uczestniczą(Ę w ustaleniach typu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej z$pól Laboratoiów Badawczych w Warszawie nr notyfikacji 1488
onz Laboratoium FlREs w Batizovcach nr novikacji 1396

6, Deklarowane Maściwości użńkowe okładzin stalowvch,

okładzina zewnęhzna 0,5 mm, okładzina wewnętrzna 0,5lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
system zabezpi@czenia przed kofozją, dwie pońoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kateqoię
odporności korozyjnej RC3 dla atmosfery o niskiej zawańości sor.

7- Deklarowane właściwości użńkowe

Pws - D 150

Wspóbzwnik pEewodzenia ciepla 
^a

0.038 Wn K Gęstość 15 kg/ńl r10 ó/.

wsŃłczynnjk pżenikania óiepla U o,25 w4n' K) wspólczynnik pżenikania cbpła U" 0,25 W(n' K)

Wytrzym alość na lozciąganie 1o0 kPa Klasylkacja rcakcji na ogień E
|,lod ul sprężyslości pży rozciąg a ńiu 6,00 MPa Klasyfikacja pod względen odpomości Ąa ogien zewnęlnny Broof(l1)

Wytżymalość na ściska n ie a0 kPa Kasńkacja odporności ogniowej dachów RE 30

Moduł spręży§ości plzy ściskaniu 2,50 MPa Pżepuszczalność wody B

wyŁzyhałość ha ścihanb 60 kPa Pże puszc zaln ość powietza ś1,5 m'/h/rn'

Modut sprężyslości pfty ścinaniu 1,3o MPa Pzepuszczalność pa ry wodnej

lzolacyjność aku§Wżn a Rw 23 dB TNV alość, dłu g obw ałe wł aś c iwośc i m e c h a n i c z n e spelnjają wszystkie

wyrób spelflia wymagania normy PNĘN 14509, a w lyń : tolerancje Wmiarcwe ą zgodne z zaŁącznikiem D, sunarycżny współcżynnjk
pżenikania cieŃ U 

" 
Clla ŃU warstiowej uwzględnia odpowiealni typ liniowego złącza stalowego, p.ofile okładzin oraz łączniki mechahiózne,

Współczynnik pżenikahia ciepła U dotyczy ł|ty walstwowej jako elementu budynku, a wańościcharakteryslyczne dla wlaściwości
nechahicznych zawaie w zaĘczniru 2 ą żgódne z Rozdzialen 5. Płyty Warstwowe w tlakcie użńkowanja nie stanowią zagrcżenia d]a higieny,
zdrowia cżv bezDieczeństwa osób- sbełńiaia wvmaaania Rozoożaalżenia (wE} Nr 1907/2006.

8, Podsumowanie:

Waściwości użytkowe określonego powżejWrobu ą zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowch_
Ninbjsza deklaracja Właściwości użytkowch Wdana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Padamentu Europejskiego (uE)
nr 305/201 1 oQz 574/201 4 na WĘczną odpowiedzialność producenta okreśIonegp powęej.

W imieniu producenta:
( imię i nazwisko )

PouruEEH chonóW,03.04.2017



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚfl UŻYTKOWYCH Strona 1

Nr 5/EPSD/2017 Edycja 5

1.Kod identvfikacvinv tVDu wvrobu / Nazwa handlowa|

PWs - D 200

PĄńy warstwowe dachowe z rdaeniem styropiałowym EPs oznaczone symbolem Pws - D 200 o szerokości krycia
figa [mm] i grubości noninalnej 200 [mm].

2, zastosowanie wrobu budowlaneoo :

saanonośne, Łolacyjne yty warstwowe z dwustronną okładziną stalową pżeznaczone do mocowania do podpór
konstrukcyjnych celem Wkonania pęegńd budowlanych - dachów i pokryć dachowń.

3, Producent:

Paneltech sp, z o.o., 41-508 ChoęóW, ul, Michałkowicka 24.

4. svstem oceny i werńkadi stałości właściwości użvtkowvch wyrobu budowlaneoo

zastosowano system oceny zgodności3 zgodnie z wytycznymi nom PN- EN 13163 i PN- EN 14509,

5. Norma zharmonizowana / Jednostki noMkowane uczestniczace w ustaleniach tvDu Wrobu I

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki novikowana lrczestniczące W ustaleniach typu wyrobu:
lrc}ltut Techniki Budowlanej zespół Labontoriów Badawczych w Warszawie nr novikacji 1488
oraz Laboratorium FlREs w Batizovcach nr notńkacji 1396

6, Deklarowane właściwości uźńkowe okładzin stalowych.

okladzina zewnętlzna 0,5 mm, okładzina wewnętrzna 0,5 lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
system zabezpieczenia plzed korozją, dwb powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, Rórc zapęwniają kategodę
odporności korozyjnej RC3 dla atlnosfery o niskiej zawańości sor.

7, Deklarowane właściwości użvtkowe

Pws-Dm0
Wspólczynnik pąewodzenia cieła 

^D

0.038 Wń K Gę§lość 15 kg/n3 r10 %

wspóhzynnik przenikania ciepła U o,19W4n'K) wspóIęzynnjR pżenikania ciepła U" 0,19W1n' K)

|Ęytrzymałość na rozci ąganie 1a0 kPa Klasyłikacia Eakcji na ogień E

M od u l s p rę żystośc i gzy rozc i ąg a n i u 6,00 MPa Klasńkacja pod względefu ódponościna ogień zewnęfuzny Broof(l1)

W\Ąrzy n eto ś ć n a ś c i s Ra n i e ao kPa Kl a syf i ka cj a od pom oś c i og Ą i owej d ac h ów RE 30

Moclul sprężystości przy ściskahiu 2,50 MPa PĘepuszczalność wody B

WyłRynalość na ścińahie 50 r,Pa P Ize p u szc z a l n ość pow i etft a s1,5 mJ,h/m'

Modul słężysloścj plzy ścjnaniu 1,20 MPa PĘepu szczalność pery wodnej

I zo l a cyj n o ść a ku sacz n a Rvl 23 dB T M a łość, a!łu gotw ale vłh śc i wo śc i m ech a n icz n e spełniają Wszyśkie

wńb spetflia Wnagania norńy PN-EN 14509, a w Ęm : żolelancje Wyniarcwe są żgoc]ne z zaĘcznikiem D. sunaryczny wspóIczynnik
prAenikania cjepta U ć clla łlty warstwowej uwzględnja o1lpowiednityp liniowego zĘcza stalówegó, profile okladzin oraz Ęczniki nechanicme,
wsŃłczyhnik pftenikania ciepła U dovczy pw warslwowej jako eleńentu budynku. a wańości charakterystyczne dla wkściwości
mechanicznych zawarte w zaączniku 2 ą zgoclne z Roz{lziałem 5. PlW war§t\|ońe w lrakcte użWowania nie §anowią zagrożenia dla higieny,
2dmwia czv bezDieczeńśIwa ósób sDetńiaia wvmaoania RózDóftadzenia luvEl Nr 1907/2006.

8, Podsumowanie:

Waściwości użytkowe określonegp powyżej Wrobu są zgodne z zestawem deklarowanych ńaściwości użńkowwh.
Niniejsza deklaracja ńaściwości użytkowch Wdana zostaje zgodnie z RozpoĘądzeniami Pallamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011 oraz 5742.014 na WĘczną odpowiedzialność producenta określonego powej,

PorurrrrEH Chorzów,03.04.2017

W imieniu producenta:



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 6/EP§D/2017

Strona l

Edycia 5

1,Kod identvfikacvinV tVDu Wvrobu / Nazwa handlowa:

PWs - D 210

Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem styropianoww EPs oznaczone symbolem Pws - D 210 o szerokości kryeia
1190 [mm] i grubości nominalnej 210 [mm].

2. zastosowanie wvrobu budowlaneqo :

samonośne, izolacyjne pvy warstwowe z dwustronną olładziną stalową, pĘeznaczone do mocowania do podpór
konstrukcyjnych celem wykonania przegńd budowlanyń - dańóW i wkryć dachowych.

3. Producent:

Paneltech Sp. z o.o., 41^508 chożóW, ul. Michałkowicka 24,

4, svstem ocenv iwervfikacii stałości właściwości użvtkowych wvrobu budowlaneoo

zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13163 i PN- EN 14509.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notńkowane uczestniczace w ustaleniach tvou wrobu

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki nomkowane uczestniczące w ustaleniań typu wyrobu:
lnsvut Techniki Budowlanej zespół Laboratoriów Badawczych w Warszawie nomkacii 1488
orcz Laboraloium FlREs w Batizovcach ru notyfikacji 1396

6. Deklaaowane właściwości uźńkowe okładzin stalowch,

okładzina zewnętrżna 0,5 mm, okladzina wewnętEna 0,5lub 0,4 mm-
R- umowna gnnica plastyczności stali minimum 220 MPa;
system zabezpieczenia przed korozją, dwie pońokj ochrcnne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kategorię
odporności komzyjnej Rc3 dla atmosfery o niskiej zawańości sor-

7. Deklarowane właściwości użvtkowe

Pws - D 21o

WsŃlczynnik pżewoclzeni a ciepŁa 
^D

0,038 Wn K Gę§tŃć 15 ks/Of *,10'/"

WsŃhzynnik pŻenikania ciepła U 0,18 WĄm' K) Wspótczynnik qzenikania cjąa Uć o,18Wtł K)

Wyfu zy m alo ść n a ro zc i ąg a n i e 100 kPa Klaśyflkacja Gakcji na ogień E
Moduł sprężysiości zy rozciąganiu 6,00 MPa Klasytikcja pod względeń odpomości na ogbń zewnętżny Broof(t1)

Wżyńałość ńa ściskanie ao kPe Klasyfikacja adpomości ognjowej dachów RE 30

Moduł spĘżystości pĘy ściskaniu 2,5o MPa Pżepuszczalność wody B

Wytzymałość na ścin a nie 50 kPe P Ee p u szc z a l h oś ć pow i et ż a g,5 m3/h/m'

Mocluł spręźystoścj pĘy ścjnaniu 1,20 MPa fuze pu szcżalność pary wodnei

I zo l acyj n ó ść a ku stycz n a R w 23 dB Trw ałoś ć, dług ohw ałe ńa ś c iwŃc i ń ec h a n jcz n e spełniają Wsrystkie

Wyrób spełńia Wńagania norńy PN-EN 14509, a wam: bleEncje wyhiarowe są zgodne z zaĘczhikien D, sumaryczny wspóhzynnik
pżenikania ciepła U c dla płyty warstwowej uwzgĘdnia odpówiedni ap Iniowego zlącza stalowego, prcfile okladzin oraz łącżniki nechanicżne,
współczynnik pEenikania ciepła U dotyczy Wy warstwówej jako eleńentu budynku, a wańości chalalłerysĘczne dla właściwości
mechanicznych zawańe w załączniku 2 są zgodne z Rozclzjałem 5. PW warstwowe w trakcie użylkowania nie stanowią zagrożenia dla h-Ęieny,
zdrowia czv bezÓieczeństwa osób. saełniaia ,łłvnaaania RozDolzedzenia lwE) Nr 19o7noo6.

8, Podsumowanie:

Waściwo&i uźytkowe określonego powżej Wrobu są zgodne z zestawem deklarowanych ńaściwości użytkowch.
Niniejsza deklaracja ńaściwości użytkovlych wydana zostaje zgodnie z Rozpolządzeniami Parlamentu Europejskbgo (uE)
nr 305/2011 oraz 574/2014 na WĘczną odpowiedzialnosc producenta określonego powej.

W imieniu producenta:
( imię i nazwis

PonrrrEIH ChorzóW,03.04.2017



DnKLARACJA WŁAŚCIWOŚO UZYTKOWYCH
Nr 7/EPSD/2017

Strona 1

Edycja 5

'l,Kod identvfikacvinv tYDu lwrobu / Nazwa handlowa:

PWs - D 250

Plyty warstwowe dachowe z rdzęnięm stylopianowym EPs oznaczone symbalem Pws - D 250 o szerokości krycia
1190 [mm] i grubości nomtnalneJ 250 tmml

2, Zastosowanie WvIobU budowlaneao :

samonośną izolacyjne Ńlty warslwowe z dwustronną ok]adziną stalową, pĘeżnaazone do mocowania do podpól
konstukcyjnych celem wykonania plzegńd budowlanych - dachów i pokryć dachowń.

3. Producent:

Paneltech Sp. z o.o., 41-508 ChorzóW, ul, Michałkowicka 24.

4. svstem ocenv i weMikacii stałcści właściwości użvtkowych wrobu budowlaneqo

zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wwcznymi norrn PN- EN 13163 i PN- EN 14509.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki noMikowane uczestniczace W ustaleniach lvDu Wrobu :

Norma zhalmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki novikowane uczestnbzące w ustaleniach typu Wrobu:
Instytut Teńniki Budowlanej zespół Laboratoriów Badawczych w warszawie m nomkacji 1 488
onz Laboratoiun FlREs w Batizovcach nr notyfikacji 1 396

6. Deklarowane w{aściwości uźńkowe okładzin §talowvch,

okładzina zewnętrzna 0,5 mm, okładzina wewnętąna 0,5lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
system zabezpieczenia przed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna orcz organiczna, którc zapewniają kategoię
odpomości korozyjnej Rc3 dla atlnosfery o niskiej zawańości sor.

7. Deklarowane właściwości użvtkowe

Pws- D 250

Wspólczwnik paewódzehia ciepła 
^D

0,038 Wn K Gęslość 15 kg/ń3 r10 %

wspólózynnjk pźenikania ciepła U o,15W4m'K) WspóIczynnik pżeniknia ciepła Uć o,15 W(m' K)

wytlzymałość na lozci ąganie 1o0 kPa Kasńkaąa reakcji na ogień

Modul splężystości gzy rożciąganiu 6,00 MPa Klasyfikacja pod względen odpomości na ogień zewnętrzny 8roof(t1)

Wywmałość na ściskanie a0 kPa Klasńkaąa odpornŃci ogniowej alachóW RE 30

Moduł spłężystości Wy ściskanlu 2.50 MPa łzepuszczalhość wody

WytĘyń ałość n a ścinan ie 50 kPa Pżepu szc za lnŃć powielża 31,5 n3hhrł

Mocluł spĘżystości pny ścjnaniu 1,20 MPa Plzepuszcżalność pary wodnej

! zolacyjność a kusaczna Rw 23 dB T rw ało ść, dl Ęobw ate ńa ściw o śc i mec h a n i cz n e swtniają Wszyskie

Wńb spekia Wnagadh ńoftny PN-EN 14509, a w tym : tolerancje wyn jarowe są zgodńe z załącznikiefu D, suńaryczny wspólczynnik
plzenikania ciepła U ć clla pW warclwowej uwzględnia odpowiednityp liniowego żłącza stalowego, profile okładzin onz Ęczniki ńechanicżne,
wsńłczynnik pfteĄjkanja ciepła U doaczy pW u/arslwowei jako elementu budynku, a wartóści charakterysĘczne dla ńaściwości
mechanicznyń zawafte W zaączniku 2 ą żgodne z Rozalziałern 5. Puty warslwowe w trakcie użytkowania nje śanowią zagfużenia clla higieny,
zdmwia cżv bezDieczeńslwa osób sDełnjaie Wvmeoania RozDoiadzenie NVE Nr 19o7no06.

8, Pod§umowanie:

Waściwości użytkowe okEślonego powżej Wrobu są zgodne z zestawem deklarowanych ńaściwości uźWowch-
Niniejsza deklaracja ńaściwości użytkowch Wdana zostaje zgodnie z Rozpolządzeniami Parlamentu Europejskiego (uE)

joa2u 1 onz 574./2014 na WĘczną adpowiedzialność producenta określonego powej.

W imieniu producenta:
( imię i nazwisko )

PonruEEH Chorzów,03.04.2017
wtcEP


