DEKLARACJA WŁAŚCI\ilOŚfl UŻYTKOWYCH
Nr 1/EPSS/2017

§trona

1

Edycj a 5

'|,Kod identvfikacvinv tvDu lwrobu / Nazwa handlowa:

Ptys _ s 50
Płyźywarstwowe ściennę z fdzeniem styropianoww EPs oznaczone symbolem Pws - s 50 o szerokości krycia 1190 Imm]

i grubości nomina'nej

50 [mm],

2. zastosowanie WYrobu budowlaneqo

samonośne, izolacyjne

puy

:

warslwowe

z

dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpór
- ścianzewnętŻnyqh, wewnębznych i sńtóW.

konstrukcyjnych Celem wykonania plzegród budowlanych
3. Producent:

Paneltech Sp. z o.o., 41-508 chożóW, ul. Michałkowicka 24.
4. svstem ocenv i wervfikacii stałościMaściwościużvtkowvch

wrobu budowlaneqo

zastosowano system oaeny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13163 i PN- EN 14509.
5. Norma zharmonizowana / Jednostki

notńkowane uczestniczace w ustaleniach tvDu wrobu

:

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:201ł12
Jednostki noblfikowane uczestniczące w ustaleniach typu Wrobu:
lnstńut Techniki Budowlanej zespół Laboratoriów Badawczych w Warszawie nr nofflkacji 1488
oraz Laborctońum FlREs w Batizovcach nr nowkacji 1396.
6. Deklarowane właściwości
użvtkowe okładzin stalowvch,

okładzina zewnętrzna 0,5 mm, olładzina wewnętżna 0,5lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa:
system zabezpieczenia przed korozją, dwie pańoki ochronne: metaliczna onz organiczna, l<tóre zapewniają kategońę
odpomości korozyjnęj Rc3 dla atmosfery o niskiej zawańości sor7, Deklarowane właściwości
użvtkowe

Plvs - s 50
współczwnik przewodzenia ciepła
Współczynnik pąenikania cbpla U

0,038
^D

wytrrym ałośćna rozci ąganie

0,67

Wn K

W(n' K)
kPa

1o0

Moduł spręży§ości przy rozcjąga niu

Wvfzyn ałośćn a ściskanie

6,00 MPa
80 kPa

Wduł sprężystóściprzy ściskahiu

2,50 MPa

Wylrzy n atośćna ścinanb

60

Moduł sprężyłńcigzy ścinaniu

kPa

13a MPa

lzolacyjńość akustyczn a RW

23

dB

Gęslość

15

wspólczynnik pżenikania ciepła U"

ka/ń3 ł1o%

0,73 W4m' K)

Kasńkacia reakcji ha ogień

E; D-s3,d0

Kasńkacia pod względen odpomości na ogień zewnętrzny

NRo

Klasńkacja odpomości ogniowei ścian
Przepuszczalność wody

B

PIzepuszczalność powie za

ś1,5m3/hhł

Pżepuszóza]n ośćpary wod nej

TNałość,długotwałe ńaściwościmechaniczne

spełniają wszy§kię

wyńb spelnja wynagania nomy PNĘN 14fi9, a

w tym : tolerancje Wfuiarowe są zgodne z zaĘcznikien D, sunaryczny wspóbzynnik
warslwowei uwzględnia odpowiedni typ liniowego złącza stalowego, plolile okłaclzin ońz łączńiki hechaniczne,
"
wspóbzynnik pżenikanje
ciepła u dotyczy pfty warslwowej jako elenehtu budynku, a waftości chaftkterystyczne dla w+aściwoścj
mechanicznych zawańe W zaĘczniku 1 są zgodne z Rozdżiałem 5. Pw Warstwowe w trakcie użytkowania nie stanowią zagrożenia dla higieny,
zdrowia czv bezDieczeństwa osób. sDetniaia wvmadania RózDoftadzenia lwEl Nr 1907/2006

pzeniĘania ciepta

U

dla

pw

8. PodsumowanieI

Vńaściwościużytkowe określonego poMej v,rylobu są zgodne z zestawem deklarowanych ńaściwościuźytkowych.
Niniejsza deklaracja ńaściwościużytkowch Wdana zostaje zgpdnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego (uE)
nr 305/201 1 oraz 574/201 4 na

Wączną odpowiedzialnoś9 producenta określonego powej.

PonruEEH

Chorzów,03.04.2017

W imieniu producenta:
( imię i nazwisko )

Strona

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 2/EPSS/2017

1

Edycja 5

1,Kod identńkacvinY tv9u Wrobu / Nazwa handlowa|

,
ściennęz rdzeniem styropianowym EPs oznaczone symbolem Pws
i grubościnominalnej 75Imm].

PMy warslwowe
2, Zastosowanie

Wrobu budowlaneoo

samonośne,izolacyjne

pW

ióiłrrŃiv"ń uńi, ńóiania

s

75

o szerokości krycia

1190 [mm]

:

z dwustrcnną okładziną _stalową, pżeznaczone do. nocowania do podŃr
pęegńd audlwlanych -'ścian zewnętftnych, wewnę znych i sńtów,

warstwowe

3, Producent:

Panettech Sp. z o.o., 41,508 chożóW, ul, Michałkowicka 24,
użńkowvch
4. sv§tem ocenv i weMikagii stałościwłaściwości

wrobu budowlaneoo

i PN- EN 14509,
zastosowano system ocęny zgodności 3 zgodnb z wwcznymi nonn PN, EN 13163

Norma zharmonizowana : PNĘN 14509:2013,12
Jednostki nob/fikowane uczestniczące w ustaleniań typu wyrobu:
'tiśńiiirćińi*i

1488
sraowtan.,j zesń/ Labontońów Baaawczych w warszawie nr nowkacji
1396,
nr
notylikacjl
w
Batżovcach
FIRE9
oraŹ Laboratorium
6. Deklarowane lt/łaściwościużńkowe okładzin stalowvch,

okładzina zewnętĘna 0,5 mm, okładzina wewnętrzna 0,5 lub 0,4 mm,
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
które zapewniają kategoię
svśIem zabez,iaczenia pĘed korozją, aiii'Ó*łoń oinńnre: orctaliczna oraz organiczna,
odpomości l<Órozyjnel Rc3 dla atmosfery o niskiej zawadości so,,
7. Dek|arowane Właściwościużvtkowe

cieŃ

|

0.038

Wn K

l.)^D | o,ąl wrm' x)
', 10o kPa
Ńńynałńć na lozciąganie
pay
@ń6o
ia słężyslości rozciąganu | 600MPa
1 8okPa
WlEynałośćna ściskanb
Moduł spĘżystościprzy ściskaniu | 2,50 MPe
Wenikania cieda

Ń-yftyńałośćna

ścinanie

§inańiu
lzotacyjńośćakustyczha Rw
Moduł spążystości pay

|

',
i

*ął*

odpomości na ogień

zewnęmny

"

NRo

691f3
1,3o

MPa

23 dB

niamwe są zgóclne z zahcznikiem D, sunaryczny wspotczyonll

z,!Ącia łanwego, profile okładzin oraz lączniki mechanicżne,
,;i;;;;;;;"ń i", ń płyty ń"r;fuo*"l ,r,gĘii,J oińiń,iapiin,o*"g,o
nrłynki, a wańosci chahąerystvczne clla whściwości
iiśińłńi ńżińii",cieóla u łotvczi puy"iirsw,óiit irio i"ńń*w*:yylle
w lrakce użńkowańia nle slanowią zagrcżenia dla higieny,
nechanicznych za*ade w załącznl4J 1 są

8

żgłdn;;;;Ź!iłł"ń 7w

Podsumowanie:
deklarówenvch ńaściwo&i użytkowch,

ą zgodne z zestawem
parlamentu Europejskiego (uE)
,zytu"óćń' óirńZ-żi"t"p zgodnie z Rozpoftądzaniami

Waściwościużytkowe określonegp powej wyrńu

Ninieisza
deklaracia
';;

'vtaśc,wości
ió rvncźną oópo*idazialność producenta
i:d'|ńi; ;;;ś;4ńOii

PouruEGH

określonego powYżej.

W imieniu producenta:
( imię i nazwisko )

ChorzóW,03.04.2017

Strona

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚO UŻYTKOWYCH
Nr 3/EPSS/2017

1

Edycja 5

1,Kod identvfikacvinv tvDu Wvrobu / Nazwa handlowa:

PWs

-

s

100

Pły|ty warstwo{e ścielne z rdzeniem styropianowym EPS oanaczone symbotem PWs
1190 lmm| i grubości nominalneJ 100 [mm].
Wvrobu budowlaneoo

2, Za§to§owanie

samonośne, izolacyjne

wy

-

s

100

o

szerokości krycia

:

warstwowe

z

dwustronną otładziną stalową, plzeznaczone do mocowania do podpar

konskukcyjńych cetóm wykóiania pnegńd budowtanych

-

ścianzewnętrznyQh, Wewnętznych i sLńitów,

3. Producent:

Panettech Sp. z o.o., 41-508 chorzóW, ul. Michałkowicka 24.
4. svstem ocenv

iweMkaciistałościwłaściwościużvtkowvch wvrobu budowlaneqo

zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wwcznymi norm PN- EN 13163 i PN- EN 14509.
5, Norma zharmonizowana / Jednostki notńkowane ucżestniczace w ustaleniach tvou

wrobu

:

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki nomkowane uczestniczące w ustaleniach typu Wrobu:
tnstytut Techńiki Budowlanej zesŃt Laboratońów Badawczych w Warszawie nr notyfikacji 1488
oraz Laboratorium FlREs w Batizovcach nr nomkacji 1396.
6. Deklalowane Właściwościużńkowe okładzin stalowvch,

okładzina zewnętEna 0,5 mm, okładźnawewnętĘna 0,5 lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
System zabćzpieczónia óżed korozją, dwie powłoki ochrcnne: metaliczna oraz organiczna, ldórc zapewniają katogorię
odpomości korozyjnej Rc3 dla atmosfery o niskiej zawańości so2.

7

Deklerowane właściwości
uż\łkowe
Pws - s ,00

współczynnik przewoelzenia

Współczynnik pżenikania ciepła U

Wżymałńć na

o,o3awm K

cieŃ
^D

0,36

lozciąganie

Motlul spĘżystościpży rozóiąganiu

WytlzymalŃć na śclskanie
Modut spĘżyslosci pĘy ściskaniu
wytrzymałoŚĆ

n

kPa

zolacyjnóść akusvczn a Rw

o,37

WspóhzyĄnik przenikania cjeda U"

Kasyflkacja

80 kPa

K a syfl k a cj a

2,50 MPa

pod względem odporności na ogień
ad po

r n ośc
i o g n j owej

E

ścian

23

źla %

WIn'
E

K)

NRo

zewnętzny

15,

EW 15
B

łzepuszczalnośćwody

ś1,5n'/h/ł

P rze p u s z c z al n ośćNw e tz a
1,3o

kg/ń3

Klasńkaąa reakcji na ogień

6.00 MPa

a ścinanle

Moduł spĘżystościzy ścinaniu
1

wĄn' K)

100

15

Gęstość

MPa

Pae puszczaln Ńć pary

dB

Tlyv ało ść,cllu g ót Ń ałe *4 a ści w a ści m e c h a n icż n e

wod nei

spetniaJą wszystkle

kolory

odne ż zahczńikiem D, sumarycżny wspólczynnik
profile okladzin oraz ącżniki mechaniczne,
ata plyty ńarstwowej uwzględni; odpowiednityp inrewega Ącża stalowego,
iiinixinia aeń
GŃł"iinn,x ir"ni"ni"'cie-pła u aotyczy pgty ia§lwowej jako elementu budynku- a wadości chaąherysly9n9 dla
, _ hlgleny,
dla
"
mĆchańcznyĆn zawańe w zŹłączniku 1 są zgodne z Roaclzialem 5. Pblty walstwowe w_trakcie użyt*owania nie slanowią zagroŻenla
zdmwia czv bezDjeczeństwa osób. slełniaią wynagania Rozpoftądzenia (WE) Nl 1997/2(n6

ui

Y:c:y?9?

8, Podsumowanie:

użytkowń_. .
waściwościużytkowe okreśIonggo powżej wrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości
parlamentu Eurcpejskiego
(UE)
ŃiińEń ńgio"l" własciwosci u|rytlńóci wydanA źostaje zgodnie z Rozpolządzeniami
nr 3Óg2|t t oraz Ć7ąn01 4 na WĘczną odwwiedziatność producenta określonegp powej,
_

W imieniu producenta:

PonruEEH

(

Chorzów,03..04.2017

imię i nazwisko )

U

';K*,,*,-

Strona

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚO UŻYTKOWYCH
Nr 4/EPSS/2017

1

Edycja 5

1.Kod idenMkacvinv tvDu WYrobu / Nazwa handlowa:

PWs PłW warstwowe

s

125

ściennez ńzeniem styropianowm EPs oznaczone symbolem PWs -

1190ImmI i grubości nominalnej 125ImmI

2, zastosowanie wvrobu budowlaneao

samonośne, izolacyjne

Wy

s

125

o

szerokości krycia

I

warstwowe

z

dwustronną okładziną stalową, pfteznaczone

konstrukcyjnwh celem wykonania pĘegńd budowlanyń

-

do mocowania do

podpó(

ścian zewnętlznych, Wewnętrznych i sutitów.

3. Producenti

Paneltech sp. z o.o,, 41-508 Chorzów, ul- Michałkowicka 24.
4, svstem ocenv i weMikacii stałościwłaściwości
uźńkowych wvrobu budowlaneqo

zastosowano system oceny zgodności3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13163 i PN- EN 145095. Norma zharmonizowana / Jednostki notńkowane uczestniczace W usta|eniach tvDu wvrobu

:

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki noffikowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu:
Instytut Techniki Budowlanej zesŃł LaboratorńW Badawczyń w Warszawie nr notyfikacji 1488
oraz Labontolium FlREs w Batizovcach nr rpvikaaji 1396.
6. Deklarowane właściwości
użvtkowe okładzin stalowvch,

okładzina zewnętrzna 0,5 mm, okładzina wewnętĘna 0,5 lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
system zabezpieczenia przed korozją dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kategorię
odporności kolozyjnej Rc3 dla atmosfery o niskiej zawańości sor.
7. Deklarowane właściwości
użvtkowe
PWs
Współczynnik uzewodzenia

cieŃ

Współczynnik pżenikania cbpła U

0-038
^D

Wtzyn alośćn a rozciąganie
Moduł sprężyslościWy rozciąganiu

WJ.bzyńałośćna ściskanie
Moduł splężystościplzy ściskaniu

Wżymałaśćna ścinahie
prży ścinaniu
Moduł sprężyśości
|żolacyjność akustyczn a R

ł

o,29

Wń K

W@' K)

100

kPa

6,00 MPa
ao kPe
2,5o MPa
60
1,3o
23

^Pa

- s ,25
15 kg/m3

Gęs{ość

Kla§yfr kaci a

E akii

oa

E

ogie ń

NRo

Klasyfikacja pod vłzqlęden oclpomości na ogjeń zewnętzny

E

Kasyfikacja odpomośćiogniowei ścian

15,

z a l n o ść

paw i et rz

EW 15
B

Pżepuszczalnośćwody
P żep u szc

h1o%

o,30 Whn' K)

Współczynnik przenikania ciepła U"

a

ś1,5 m3,h/m'

MPa

PĘepuszczal n ośćpary

dB

T M ało ść,dl u g otrw ah wla ściw o ści m ec h a n i c z n e

wod nej

wyńb splnia Wnagania nolńy PNĘN 14509, a w tym : tolerancje Wńiańwe ą zgodne z zaĘcznikień D, sunaryc.ny Współczynnik
łżenikania ciepła U .dla puy Warstł,/owej uwzgĘdnia odpowie<lnityp liniowego złąóża stalowego, pfufile okłaalzin oraz łączniki ńechaniczne,

współczynńik plzenikańja ciepła U dotycży My warstwowej jako elernenlu buąnku, a wańości chaftkteryśtyczne dla właściwości
mechanicznych zawafte w załącznjku 1 są zgodne z Rozdziałem 5. Pw warstwowe W trakcb użylkowania nie stanowią zegrożenia c]la higbny,
żdhwie ćzv bezóieczgńśhfra ósóh sDełniaia wvnaoania RózDjftadzenia (WE) Nr 1907/2006

8. Podsumowanie:

właściwościużylkowe okreśIonego powżej Wmbu są zgodne z zestawem deklarowanych ńaściwościWkowch.
Niniejsza dektaraaja ńaściwościużWowch wdana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Pa amentu Europejskiego (UE)
nr 305/201 1 oruz 574./201 4 na Włączną odpowiedzialność producenta określonego powej.

W imieniu producenta:

PonnnEDH

(

chorzóW,03-04.2017

imię i nazwisko )

Strona

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 5/EPSS/2017

,1.Kod

idenMkacvinv tvDu WVIobu

/

1

Edycja 5

Nazwa handlowa:

PWs - s 150
Plw

warstwowe ścienne z rdzeniem styropianowym EPs oznaczone symbolem Pws -

1190 tmm] i grubości nominalnej 150 tmml.

2, zastosowanie

wrobu budowlaneoo

150

o

szerokości krycla

I

ńźy warctwow? z

samonośne, izolacyjne

s

dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpór

konstrukcyjnwh celem wykonania przegród budowlanyń

-

ścianzewnętąnyph, Wewnętftnych i sufitów.

3. Producent:

Paneltech Sp. z o.o., 41-508 Chonów, ul- Michałkowicka 24.
4. svstem ocenv i wervfikacii stałościwłaściwości
użńkowych wvrobu budowlaneqo

zastosowano system oceny zgodności 3 zgpdnie z Wytycznymi nolm PN- EN 13163 i PN- EN 14509.
5.

Noma zharmonizowana

/

Jednostki notńkowane uczestniczace w ustaleniach tvDu wvrobu

:

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki noĘńikowane uczestniczące W ustaleniach typu Wyrobu:
Instytut Techniki Budowlanej zespól LaboratorióW Badawczych w WaBzawie nr not ńkacji 1 488
onz Laboratorium FIRE9 w Batizovcach nr notńikaąi 1396_
6, Deklarowane właściwości
użńkowe okładzin stalowvch,

okładzina zewnętŻna 0,5 mm, o4adzina wewnętzna 0,5lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
system zabezpieczenia przed koro4ą, dwie pońoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kategorię
odpomości korozyjnej Rc3 dla atmosfely o niskiej zawańości so'
7. Deklarowane wlaściwościużvtkowe
PWs _
Wspólczynhik

przewodzenia

cieŃ

^a
wspólczylnik pżenikania ciepła U

|Wżynałośćn a fuzciąg anie
Moc]uł sryężystościprzy rczciąganiu

wytrzymałośćna ściskan ie
ModtJt spręży§tości uzy ściskaniu

Wrżymałośćna ścińanie
Modut spręźystościWy ścinanju
lzolacyj nośća kustyczn a Rw

0,038
o,24

Wn K

W4n'K)

1o0

kPa

6.00 MPa
8a kPa
2-50

MPa

6a kPa
1,3o

MPa

23 dB

s ,50

Gęstość

15 k9/ń3

wspólczynnik pżenikania ciepła U"

o,25

nasńkacja reakcjj na ogień

E

15:

Pftepusżcżalnośćwody
P żep u szc

z a ]n o śćpow i evz

K)

NRo

Kasńkacja pod względem o<lpomości na ogień zevłnęlżny
Kasyfikecja odporności ogniowei ścian

ł10 %

Wrrf
E
Ew

15

B

!,5

a

m3/h/m'

P rze pu szcz a l n ość pa ry w od n ej

TN ah ść,dfu g otlw

ałe wła ściwo ści m ec h a n icz

n

e

spełniają wszystkie

wńb

spełhja Wmagania norny PN-EN 14509, a w tyn : toleranżie WyńiaróWe są zgódne ż zaĘcznikiem D, sumaryczny wspólczynnik
p|ofi]e okłaclziĄ oraz Ęcżniki nechaniczne,
cień U dla pw warstwowei uwzględnia odpowiedni typ liniowego zlącża
"
'talowego,
Wspóbzynnik Nzeńikahia
ciepła u dóIyczy pW warsi,|owej jako elenentu budynku, a waftości
chalakeaystyczne dla wlaściwości
mechanicznych zawafte w zalączniku 1 są zgodne 2 Rozclziałem 5- PW warst\,/owe w tńkcie użr,Ikowania nje stanowią zagrożenia ClIa higieny,
zdrowia czv bezDieczeńsh/va osób. SDełniaia wvńaoenia RDzDóftadzenia twa Nr 1907/2006

przenikania

8. Podsumowanie:

powej Wrcbu są zgodne z zestawem deklarowanych wkściwościużytkowwh.
Niniejsza deklaracja właściwościużytkowch Wdana zostaje zgodnie z Rozpolządzeniami Paiamentu Eulpwjskiego (UE)
nr 3092011 oraz 574/2014 na vlylączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
Wasciwości użytkowe określonego

PonrrrEEH

Chorzów,03.04.2017

W imieniu producenta:
( imię i nazwisko )

Strona

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚO UŻYTKOWYCH
Nr 6/EPSS/2017

1

Edycja 5

1,Kod identńkacvinV tvou Wrobu / Nazwa handlowa:

PWs
łw

-

s

170

warstwowe ścienne z rdzeniem styropianowym EPs oznaczone symbolem PWs

1190 ImmI i

grubości nominalnej 170Imm].

2. zastosowanie vwrobu budowlaneqo

-

s

17o

o szerckościkrycia

I

samonośne, izolacyjne płyty warstwowe

z

dwustronną okładziną stalową przeznaczone

konstrukcyjnych celem wykonania przegńd budowlanyń

-

do mocowania do

podpór

ścianzewnętrznych, wewnętrznych i sufitów.

3. Producent:

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

i

wervfikacii stałościwłaściwości
użvtkowch wvrcbu budowlaneoo

zastosowano system oceny zgpdności3zgqdnie z wytycznymi nom PN- EN 13163 i PN- EN 14509.
5. Norma zharmonizowana / Jedno§tki notvfikowane ucżestniczace w ustaleniach tvDu

wrobu

:

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jadnostki novlkowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej zespól LaboratońóW Badawczych w Warszawie nr notytikacji 1488
oraz Laboratoium FIRES w Batiżovcach nr noffikacji 1396.
6. Deklarowane właściwości
użvtkowe okładzin stalowvch.

okładzina zewĘtrzna 0,5 mm, okładzina wewnętĘna 0,5lub 0,4 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
system zabezpieczenia paed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, l<tóre zapewniają kategoię
odpornościkoazyjnej Rc3 dla atmosfery o niskiej zawańości so2.
7. Dek|arowane Właściwościużńkowe

Pws - s 17o
wspóIczwnjk przewodzenia

cień

współczynnik przenikania cbpla U
wyt ay n ato śćn a rozc i ąg a n je

0.038
^D

o,22

1o0

Moduł spĘżystościptzy rozciąganiu
Wytrżyn alośćn a ściskanie

kPa

6.00 MPa
80

Moduł sprężystościpźy ściskaniu

Wn K

W{n' K)

kPa

2,50 MPe

Gęstość

15

wspólczynnik pżenikania ciepła U.

Moduł sprężyslościplży ścińaniu

1,30

lzol acyjno śćakustyczh a Rw

23

Wtł K)
E

Klasyfrkacja reakcji na ogień

NRo

Kasyfikacja pod względen odpomości na ogleń zewnętlzny

E

Kasytikacja odpomości oghiowei ścian

15:

MPa

Plzepu szcza 1oośćpary wo.|nej

dB

Trw ałość,dłu g otw ale właś
c iw o ści n ec h a n i c m

Ew 15
B

Pżepusżczalnośćwody
P,z e p u s zc z al h o śćpoń etĘ a

Wytlzy ńalośćn a ścinanie

kg/ń3 r1o %

o,23

<1,5

e

m3lhhł

spełniają wszystkle

Wńb spetnia Wnagania nonny PN-EN 14509, a w tyn : tolehncje wniarowe ą zgodne z zaĘcznikiem D, sunaryczny wspótczynnik
prżenikania ciepła U dla ptyty waBtwową uwzgĘdnia odpowiedni ap liniowego złącza skłowegó, plotile ol(adzin oraz ączhiki mechanicżne,
"
wspólczynnik Wenil,ania
cień U dotyczy plyty wa§twowejjako elenentu budynku, a waftośai charakterysaczne dla właściwości
mechanicznych zawańe w zatączniku 1 są zgodńe z Rozdzialem 5, PW walstwowe W trckcie użńkowanie nie stanowią zag@żenia dla higeny,
zdrówia czv bezbieczeństwa óśób- sDełhieia wvmeoania RozDoftadzenia lWE) Nr 1907/2006
8. Podsumowanie:

Włabiwościużytkowe określonego powyżej v,/ymbu są zgodne z zestawem deklarowanych ńaściwościużWoWń.
Niniejsza deklaracja Właściwości
użytkowch Wdana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Pallamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011 oraz 574/2014 na

@ączną odpowiedzialność ploducenta określonego powej.

PonwEEH

ChożóW,03.04.2017

DEKLARAC.IA \ilŁAŚClwoŚfl
Nr

Strona

UZYTKOWYCH

7/F],PSS/2017

l

Edycja 5

1,Kod identvfikacvinv tvou Wvrobu / Nazwa handlowa:

PWs
Płyłwarstwowe

-

s

200

ścienne z rdzęniem styropianowym EPs oznaczone symbolem PWs

1190Imml i grubości nominalnej 2o0Imml.

2, zastosowanie

wrobu budowlaneoo

samonośno, izolacyjne

Wy

-

s

200

o szełokościkrycia

:

warstwowe

z

dwustronną okłańiną stalową, przeznaczone do mocowania do podŃr
- ścian zewnętżny9h, wewnętęnych i sńtów,

konstrukcyjnyah celem Wkonania przegńd budowlanych
3. Producent:

Paneltech Sp. z o.o., 41-508 Chorzów, ul, Michałkowicka 24,
4- svstem ocenv

i

weM]kacii stałościwłaściwoścj
użvtkowvch wv.obu budowlaneoo

Zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi no1n PN- EN 13163 i PN- EN 14509.
5. Norma zha.monizowana / Jednostki notwkowane ucze§tniczace W ustaleniach tvDu WYrobu

:

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki novńowane uczestniczące w ustaleniach typu Wrobu:
Instytut Techniki Budowlanej zespół Laboratoiów Badawczych w Warszawie nr notyfikacji 1488
oraz Laborctoium FlREs w Batizovcach nr novikacji 1396.
5, Deklaaowane właściwości
uźńkowe okładzin stalowch.

okładzina zewnętżna 0,5 mm, okładzina wewnętEna 0,5 lub 0,4 mmR- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
system zabezpieczenia pned korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kategoię
odpornościkorozyjnej Rc3 dla atmosfery o niskiej zawańości sor.
7. Deklarowane właściwości
użńkowe
Pws
współczynnik przewodzenia ciepła

Wspóhzynnik zenikahia cbpla U

^D

200
15 kg/n3

o.o38 Wm K

Gęstość

o,18 wĄn' K)

WsŃlczynnik pżenikania ciepla U"

Wtzymałość n a rczciąg anie

10o

Moduł sprężysloścjpży lozciąganiu

-s

kPa

6,00 MPa

2,50 MPa

wytrzymalość na ścihah ie

50

E

Klasyfikacia reakcii ńa ogień

Moduł sprężystościptzy ścjnaniu

1,20

E

15;

ńć

z a ln

MPa

PEepuszc

za lhóść pe ry wodnej

Ew 15
B

Pąepuszczalnośc wody

Pże p u szc

23 dB

lzolacyjność akustyczn a Rw

NRo

Klasńkacja pod względen oalporności na ogień zewnętżny

kPa

%

0,19 W(m' K)

Klasyłkacja odpomości ogniowei ścian

Wżyńałośćna ściskanie
Modó sprężystŃci pży ściskaniu

r1o

pow btrz a

<1,5

TN alo ść.d! u g ot Ń ałe wŁa ściwośc i mech a n i czn

e

n"lhhł

§pełną]ą wszystx€

a w tym : tolelancje wymiaftwe są żgodne z zaĘcznikień D, sunaryczny wspóbzynnik
dla płyty warstwowej uwzgĘdńia odpowiedńityp linbwego zĘcza stalowego, profile okŁaclzin ońz ĘczĄiki mechaniczne,
"
Warslwawej jako elenentu budynku. a wartości chahkterysĘczne dla u"4aŚciwoŚci
wspótczynnik przenikania
cjeŃ IJ dotyczy
mechanicznych za&ar\e W zaĘczniku 1 są zgodne z Rozdziałem 5. Pvy Warsfuvowe w trakcie użytkowania nie stanowją zagrcżenia dla higieny,

Wrób spetnia Wmagania nolńy PN-EN 14509,

użenikania cieda

tJ

Ń'

zdrówia czv bezDiecżeństwa osób. sDełniaia wvńadańia RozDolzaalzenia (wE) Nr 1907]2006

8, Podsumowanie:

Waściwościużylkowe okreśIonegp powej Wrobu są zgodne z zestawem deklarowanwh właściwosciużytkowch.
Niniejsza dektaracja właściwościużytkowch wdana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego (uE)

nr 305201

1

oraz 574/201 4 na wĘczną odpowiedzialność producenta określonego

powei

W imieniu producenta:

PonnrEEH

ChorzóW,03.04.2017

l

Strona

DEKLARAC.IA WŁAŚCrWOŚO UŻYTKOWYCH
Nr 8/EPSS/2017

Edyqią 5

1,Kod identvfikacvinv tvou Wrobu / Nazwa handlowa;

PWs
PłW warst,wawę
1190 [mm]

-

s

250

ścienne z rdzeniem styropianowm EPs oznaczone symbolem PW§

i grubości nominatneJ 250Imm].

2. zastosowanie

wrobu budowlaneoo

- s 250 o szerokości krycia

:

samonośne, izolacyjne plyty warstwowe

z

dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpór

konstrukcyjnych celem wykonania przegńd budowlanych

-

ścianzewnętąnych, wewnętftnych i sufitów,

3, Producent|

Paneltech Sp, z o.o., 41-508 chorzów, ul, Michałkowicka 24,
4, svstem oc€nv

iweMkacii stałościwłaściwościużvtkowvch Wvrobu budowlaneoo

zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z Wycznymi norm PN- EN 13i63 i PN- EN 14509.
5. Norrna zharmonizowana / Jednostki notvfikowane uczestniczace w ustaleniach tvpu wvrobu

:

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki nomkowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej zesŃł LaboratorjóW Badawczych w Warszawię nr natyfikacji 1488
oaz Laboratoium FlREs w Batizovcach nr no\nikacji 1396.
6. Deklarowane właściwości
użńkowe okładzin stalowch.

okładzina zewnętrzna 0,5 mm, okładzina wewnętĘna 0,5lub 0,4 mmR- um?wna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
systen zabezpieczenia pĘed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, kóre zapewniają kategolĘ
odpomośai kolozyjnej Rc3 dla atmosfely o niskiej zawańości soz
7. Deklarowane właściwości
użńkowe

PWs
Współczwnik pżevr'odzenia

o.uawm K

cień

WsŃłczynnik przenikania ciepla u

^D

Wtzynałośćna rczciąganie
Moaluł sprężysloścjprzy rozciągan ju

Wfuzymałośćna ściskanie
Moduł spĘży§ości pny śóiskaniu

0,15

wĄrł K)

100

kPa

6,00 MPa
80

kPa

2,5o MPa

lzólacyjność akuśtyczna Rw

Gęstość

15

Wsp(tczwnik zenikania cieŃ u"

1,2a
23

kg./nj r10

%

0,15 WĄn' K)

E

Klasytikacja reakcii na ogień

NRo

Klasyłikaąa pod |,vżględem oalporności na ogbń zewnęilzny

E

Klasyfikacja odpofuóści ogńiowej ścian

15;

EW 15
B

Pżepuszczalnóśćwody
P żepu szc za l n o ść pow i et rz a

Wftymałośćna ścinanie
Moduł spĘżystościFzy ścinanju

- ś250

ś1,5 m3/h/m'

MPa

Pźepuszc zalnośćpa

dB

TNałość,dlugobwab ńaściwościmechaniczne

ry wod nej

ą zgodne z z*ącżnikiem D, sumaryczny współcżynnik
pżenikania ciepla U . tlla płyty \ła§lwowej uwzgĘdnia odpowiedni typ liniowego żłączastalowego, ptofile okłaalzin uaz łączniki mechaniczne,
Wspótcżynnik pżenikanja ciepła U dotyczy Wy ł,laBtwońtej jako elenentu budyńku, a waftóści chańlłerystyczne dla wlaściwości
ńechahicznyń zawańe w żaĘcżniku1 są zgoalne ż Rozdżiałem 5. PMy WaĘtwowe w tŻkcie użytkowanja nie stanowią zagrcżenia dla higierry,
żdówie c2v beżóińżeńś!Ńe óśób sDełniaie wvńżdenia RóżDóżelJżehia (WE) Nr 1907./2006
wyńb spe]nia wwagania normy PNĘN 14509, aw um: toleranąe wymiarowe

8, Podsumowanie:

właściwościużytkowe określonegp powyźejWrobu są zgodne z zestawem deklarowanych vłaściwościużytkowwh.
Niniejsza deklaracja ńaściwościużytkowch Wdana zoskje zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/2011 oraz 574/2014 na WĘczną odpowiedzialność producanta określonego powe!.

PonrnE[il

W imieniu producenta:

ChożóW,03.04.2017

ZABZĄDU

