
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 1/WD/2017

1.Kod identvfikacviny typu wvrobu / Nazwa handlowa:

PVWI - D 100

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej MW oznaczone symbolem PWW - D 100 o szerokości krycia
1190 [mm] i grubości nominalnej 100 [mm] .

2. Zastosowanie wyrobu budowlaneqo :

Samonośne, izolacyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpór
konstrukcyjnych celem wykonania przegród budowlanych - dachów i pokryć dachowych.

3. Producent:

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

4. System ocenv i wervfikacji stałości właściwości użytkowych wvrobu budowlaneqo

Zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13162 i PN- EN 14509.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notvfikowane uczestniczace W usta|eniach tvpu Wvrobu :

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki noĘfikowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej Zespoł Laboratoriów Badawczych w Warszawie nr notyfikacji 1488
oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach nr notyfikacji 1396.

6. Deklarowane właściwości uźytkowe okładzin stalowvch,

Okładzina zewnętrzna 0,5 lub 0,6 mm, okładzina wewnętrzna 0,5 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, ktore zapewniają kategorię
odporności korozyjnej RC3 dla atmosfery o niskiej zawańości SOz,

7, Deklarowane właściwości użvtkowe

PWW- D 100

Współczyn n i k przew odze n i a ci e pła 
^D

0,042 Wm K Gęslość ', tls kg/m3 +15/-10 %

WspółCzynnik przenikania Cieda U 0,4O Wrm'K) Współczynnik przenikania ciepła lJ" |, 0,41 W(m' K)

Wytżym ałość na rozciągan ie 70 kPa Klasyfikacja reakcji na ogień ( rdzeń ) ; , A1

Mod uł s prężystośCi przy rozc i ąg a n i u 7,50 MPa Klasyfikacja pod Względem odpornośCi na ogień j

zewnętrzny ' 
i Broof(t3)

Wytrzymałość n a ściskanie 80 kPa Klasyfikacja odporności ogniówej dachów I RE 120; REl 90

Moduł sprężystości przy ściskaniu 7,50 MPa Przepuszczalność Wody i B

Wytrzymałość na ści nanie 6a kPa Przepuszczalność powietrza ', s1,5 m'/h/m'

Moduł sprężystości przy ścinaniu 5-30 MPa Przepuszczalność pary wodnej ', nieprzepuszczalne

lzolacyjność akustyczn a Rw 31 dB Tnłałość, długotrwałe właściwości mechanrczne ', spelniają wszystkie kolory
Wyrób spełnia Wymagania normy PN-EN 14509, a w tym : tolerancje wymiarowe są zgodne z Załącznikiem D, sumaryczny współczynnik
przenikania ciepła U 

" 
dla Wty warstwowej uwzględnia odpowiedni typ liniowego ZłąCza stalowego, profile okładzin oraz łąCzniki me1haniczne,

WspółCzynnik przenikania ciepła U dótyczy Wty Warstwowej jako elementu budynku, a wańości charakterystyczne dla właściwości
mechanicznych zawafte W załączniku 2 są zgodne z Rozdziałem 5. Płyty War)twowe W trakcie użytkowania nie stanowią zagrożenia dta higieny,
zdrowia czv bezpieczeństwa osób, spełniaia Wvmaqania RozDorzadzenia (WE) Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/201 1 oraz 574/201 4 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta:
( imię i nazwisko )

ilŁryEL:§§ll Chorzow,1 0.02.201 7



r C I our.roRAcJA wrłścrwośct uzyTKowycH
\ \ l Nr2lWDl20l7 7

Strona

Edycja

1

1.Kod identyfikacyjny typu wvrobu / Nazwa handlowa:

PW|,M - D 120

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej MW oznaczone symbolem PVI|W - D 120 o szerokości krycia
1190 [mm] i grubości nominalnej 120 [mm] .

2, zastosowanie wvrobu budowlaneqo :

Samonośne, izolacyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpór
konstrukcyjnych celem wykonania przegrod budowlanych - dachow i pokryc d.achowych,

3. Producent:

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

4. System ocenv i weryfikacii stałości właściwości użytkowvch wvrobu budow|aneqo

Zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13162 i PN- EN 14509.

5. Norma zharmonizowana l Jednostki notvfikowane uczestnlczace W ustaleniach typu Wvrobu :

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki notyfikowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriow Badawczych w Warszawie nr notyfikacji 1488
oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach nr notyfikacji 1396.

6. Deklarowane właściwości użvtkowe okładzin stalowvch.

Okładzina zewnętrzna 0.5 lub 0,6 mm, okładzina wewnętrzna 0,5 mm.
R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kategorię
odporności korozyjnej RC3 dla atmosfery o niskiej zawaftości SOz.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

PvW_ D 120

Współczyn n i k pżewodze n j a cie pła A p 0.042 Wm K 'ę§lu§u 
I lls kg/mj +15/-10 %

Współczynnik pżenikania ciepła U 0,33 W4m' K) WspółCzynnik przenikania Ciepła lJ" ', 0,34 W/(m' R)

Wytżymałość na rozciąganje 70 kPa Klasyfikacja reakcji na ogień (rdzeń) i , A1

Moduł sprężystości przy rozciąganiu 7,50 MPa
Klasyfikacja pod Względem odpornośCi na ogień i

zewnętrzny " 
i Broof(t3)

Wytżymałość na ściskanie 80 kPa Klasyfikacja odpornośCi ogniowej dachów l RE 120, REl 90

Moduł sprężystości przy ściskaniu 7,50 MPa przepuszczalność wodv i B

Wytrzy małość na ścinan ie 60 kPa Przepuszczalność powietrza i <1,5 m'/h/m'

Moduł sprężystości przy ścinaniu 5.30 MPa Przepuszczalność pary Wodnej ', nieprzepuszczalne

lzolacyjność a kustyczna Rw 31 dB Trwałość,długotrwałewłaściwościmechaniczne i spełniająwszystkiekolory
WyróbspełniawymaganianormyPN-EN14509, awtym:tolerancjeWymiarowesązgodneZZałąCznikiemD,sumarycznyWspółczynnik
przenikania Ciepła U 

" 
dla pĘty warstwowej uwzględnia odpowiedni typ liniowego ZłąCza stalowego, profile okładzin oraz łączniki mechaniCZne,

WspółCzynnik przenikania Ciepła U dotyczy płyty Warstwowej jako elementu budynku, a WańośCi Charakterystyczne dla WłaśCiWośCt
mechanicznych Zawarte W załąCzniku 2 są zgodne z Rozdziałem 5, Płyty warstwowe w trakcie użytkowania nie stanowią zagrożćnia dla higieny,
zdrowia Czy bezpieczeństwa osób, Spełniają WVmaQania Rozpożadzenia (WE) Nr 1907/2006,

8. Podsumowanie:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/201 1 oraz 574/201 4 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta
( imię i nazwisko )

Por*§*§EH Chorzow,10.02,2017



DEKLARACJA WŁAŚCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 3/WD/2017

Strona 1

Edycja 7

1,kod identvfikacvinv tvpu wvrobu l Nazwa handlowa:

PWW - D 150

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej MW oznaczone symbolem PVW - D 150 o szerokości krycia
1190 [mm] i grubości nominalnej 150 [mm] .

2. zastosowanie wyrobu budowlaneqo :

Samonośne, izolacyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpór
konstrukcyjnych celem wykonania przegrod budowlanych - dachow i pokryć dachowych,

3. Producent:

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

4. Svstem ocenv i wervfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlaneqo

Zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13162 i PN- EN 14509.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notvfikowane uczestniczace W ustaleniach tvpu Wvrobu :

Norma zharmonizowana : FN-EN 14509:2013-12
Jednostki notyfikowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych w Warszawie nr notyfikacji 1488
oraz Laboratorium FlRES w Batizovcach nr notyfikacji 1396.

6. Deklarowane właściwości uźvtkowe okładzin stalowvch,

Okładzina zewnętnna 0,5 lub 0,6 mm, okładzina wewnętrzna 0,5 mm .

R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
Sysfem zabezpieczenia przed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, ktore zapewniają kategorię
odporności korozyjnej RC3 dla atmosfery o niskiej zawaftoścl SOz.

7, Deklarowane właściwości użvtkowe

PWW_ D 150

Współczynnik pżewodzenia cieła 
^D

0.042 Wm K Gęslość 1 1 5 kg/m3 +1 5/-1 0 %

Współczynnik pżenikania ciepła U 0,26 WĄm' K) WspółCzynn ik prze n ika n ia Ciepła U, 0,27 W4m'K)

Wytrzy m ałość n a rozc i ąg a n i e 70 kPa KlasyfikacJa reahcji na ogień (rdzeń) A1

Mod uł s prężystości przy ro zc i ąg a n i u 7,50 MPa
Klasyfikacja pod Względem odpornośCi na ogień
zewnętrznV

Broof (t3)

Wytżymałość na śCiska nie 80 kPa Kl a syfikacj a od po rn o ś c i og n i owej d a c h ów RE 12a: REl 90

Moduł sprężystośCi przy ściskaniu 7,50 MPa Przepuszczalność wody B

Wytrzymałość na śCina nie 60 kPa P rz e p u szcz a l n o ść pow i et rz a <1 5 m3/h/m2

Moduł sprężystości przy śCinaniu 5,30 MPa P rze p u szCZ a l ność pa ry Wod n e.] nieprzepuszczalne

Izolacyjność akustyczna Rg 31 dB TrW ałość, dłu gotru/ ałe Wła śC iwośc i mec h a n icz n e spełn i aJą w szystkle kolory

Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym : tolerancje wymiarowe są zgodne z Załącznikiem D, sumaryczny współczynnik
pzenikania Ciepła U c dla Wty Warstwowej uwzględnia odpowiedni typ liniowego złąCZa stalowego, profile okładzin oraz łąCzniki mechaniczne,
współczynnik przenikania ciepła U dotyczy płyty warstwowej jako elementu budynku, a waftości charakterystyczne dla właściwości
mechanicznych zawafte W załąCzniku 2 są zgodne z Rozdziałem 5. Płyty Warstwowe W trakcie użytkowania nie stanowią zagrożenia dla higieny,
zdrowia CzV bezDieczeństwa osób. sDełniaia Wvmaaania RozDorzadzenia (WE} Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/201 1 oraz 574/201 4 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta:
( imię i nazwisko )

*ĘHEmr§§ Chorzów,10.02.2017



DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 4/WD/2017

Strona 1

1,Kod identvfikacvinv tvpu wvrobu / Nazwa handlowa:

PVW - D 160

Płfia warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej MW oznaczone symbolem PWW - D 160 o szerokości krycia
1190 [mm] i grubości nominalnej 160 [mm] .

2. zastosowanie wvrobu budowlaneoo :

Samonośne, izolacyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpór
konstrukcyjnych celem wykonania przegrod budowlanych - dachów i pokryó dachowych.

3, Producent:

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

4, Svstem ocenv iweryfikacji stałości właściwości użvtkowvch wyrobu budowlaneqo

Zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13162 i PN- EN 14509.

5, Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach tvpu wvrobu :

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki notyfikowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriow Badawczych w Warszawie nr notyfikacji 1488
oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach nr notyfikacji 1396.

6. Deklarowane właściwości uźvtkowe okładzin stalowvch.

Okładzina zewnętnna 0,5 lub 0,6 mm, okładzina wewnętżna 0,5 mm .

R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kategorię
odporności korozyjnej RC3 dla atmosfery o niskiej zawartoścl SOz,

7, Deklarowane właściwości użvtkowe

PVW - D 160

Współczyn n i k przew od ze n i a c i e pła A o 0,042 Wm K Gęsfość 1 1 5 kg/m3 +1 5/-1 0 %

WspółCzynnik przenikania Ciepła U 0,25 WĄm' K) Współczynnik przenikania Ciepła U 
"

0,25 W(m' K)

Wytrzymałość na rozciąganie i 70 kPa Klasyfikacja reakcji na ogień A1

Moduł sprężystośCi przy rozCiąganiu 7.50 MPa
Klasyfikacja pod Względem odporności na ogień
zewnętrzny

Broof (t3)

Wytrzymałość na śCiska nie 80 kPa Kl asyf ikacj a od po rności o g n i owej d ac h ów RE 120; REl 90

Moduł sprężystości przy ściskaniu 7,50 MPa Pnepuszczalność wody B

Wytży m ałość n a ścin a n ie 60 kPa P rze pu szc z a l ność pow i e t rz a <1,5 m3/h/m2

Moduł sprężystości pĘy śCinaniu 5,30 MPa P rze pu szcz a l n ość pa ry wod n ej nieprzepusZczalne

l zolacyjność akustyczn a Rw 31 dB Tna ałość, dł u gotrul ałe Wł a śc iwośc i mec h a n iCZn e spełni aią w szystkle kolory

Wyrób spełnia Wymagania normy PN-EN 14509, a W tym : tolerancje wymiarowe są zgodne z Załącznikiem D, sumaryczny współCzynnik
pnenikania cieła U 

" 
dla płyty Warstwowej uwzględnia odpowiedni typ liniowego złącza stalowego, profile okładzin oraz łączniki mechaniczne,

WspółCzynnik przenikania Ciepła U dotyczy płyty Warstwowej jako elementu budynku, a wańości charakterystyczne dla właśCiwości
mechanicznych zawańe w załączniku 2 są zgodne z Rozdziałem 5. Płyty Warstwowe W trakcie użytkowania nie stanowią zagrożenia dla higieny,
zdrowia Czv bezDieczeństwa osób, Soełniaia wvmaoania RozDorzadzenia (WE) Nr 1907/2006.

8. PodSumowanie:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/201 1 oraz 574/201 4 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej,

W imieniu producenta
( imię i nazwisko )

PonEffi§§lł Chorzow,10.02.2017

rngr i,rle.



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr 5/WD/2017

Strona 1

1.Kod identvfikacvinv tvpu wvrobu / Nazwa handlowa:

PVW - D 200

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej MW oznaczone symbolem PVVW - D 200 o szerokości krycia
1190 [mm] i grubości nominalnej 200 [mm] .

2. Zastosowanie wyrobu budowlaneoo :

Samonośne, izolacyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpor
konstrukcyjnych celem wykonania przegrod budowlanych - dachów i pokryć dachowych.

3. Producent:

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

4. Svstem ocenv i weryfikacii stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlaneoo

Zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 13162 i PN- EN 14509.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczące w ustaleniach tvpu wvrobu :

Norma zharmonizowana : PN-EN 14509:2013-12
Jednostki notyfikowane uczestniczące w ustaleniach Ępu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych w Warszawie nr no$fikacji 1488
oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach nr notyfikacji 1396.

6. Deklarowane właściwości użvtkowe okładzin stalowvch.

Okładzina zewnętrzna 0,5 lub 0,6 mm, okładzina wewnętrzna 0,5 mm .

R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
Syslem zabezpieczenia przed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, ktore zapewniają kategorię
odporności korozyjnej RC3 dla atmosfery o niskiej zawaftoścl SOz,

7. Deklarowane właściwości użvtkowe

PvvW - D 200

WspółCzy n n i k przewodze n i a Ci eła 
^ 

D 0-042 Wm K Gęslość ', 115 kg/m3 +15/-10 %

WspółCzynnik przenikania ciepła U 0,20 WĄm2 K) WspółCzynnik przenikania ciepła tJ" |, 0,2O W4m2 K)

Wytrzy m ałość n a rozż i ąg a n i e 70 kPa Klasyfikacja reakcji na ogień (rdzeń) i , A1

Mod uł s prężystośc i przy rozci ąg a n i u 7-50 MPa Klasyfikacja pod Względem odporności na ogień
zewnetżnv Broof (t3)

Wńrzymałość na śCiSkanie 80 kPa Kl a syf i ka cja oC! po rn ośCi og n iowej d a c h ów RE 120: REl 90

Moduł sprężystośCi przy ściskanju 7,50 MPa Przepuszczalność wody i B

Wytnym ałość n a ścin a n ie 60 kPa Prze pu szc z a l ność pow i etr z a ś1,5 m3/h/m2

Moduł sprężystośCi przy śCinaniu 5,30 MPa Przepu'zczalność pary Wodnej : niepżepuszczalne

lzolacyjność a kustyczn a RW 31 dB Tnuałość, długotrńlałe właściwości mechaniczne : spełniają wszystkie kolory

Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 14509, a w tym : tolerancje wymiarowe są zgodne z Załącznikiem D, sumaryczny współczynnik
przenikania ciepła U 

" 
dla Wty warstwowej uwzględnia odpowiedni typ liniowego ZłąCza stalowego, profile okładzin oraz łączniki mechaniczne,

WspółCzynnik przenikania ciepła U dotyczy Wty Warstwowej jako elementu budynku, a waftości charakterystyczne dla właśCiwośCi
mechanicznych zawańe w załączniku 2 są zgodne z Rozdziałem 5. Płw warstwowe w trakcie użytkowania nie stanowią zagrożćnia dla higieny,
Zdrowia Czy bezpieczeństwa osób. spełniaią Wvmaqania Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006.

8. Podsumowanie:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych-
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozponądzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 305/201 1 oraz 574/201 4 na wyłączną odpowiedzialnośc producenta określonego powyżej

W imieniu producenta
( imię i nazwisko )]Łnril§§łr Chorzow,10,02.2017
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Edycja 7

1.Kod identyfikacyjny typu wyrobu / Nazwa handlowa:

PWW - D 225

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej MW oznaczone symbolem PV{W - D 225 o szerokości krycia
1190 [mm] i grubości nominalnej 225 [mm] .

2, zastosowanie wvrobu budowlaneqo :

Samonośne, izolacyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną stalową, przeznaczone do mocowania do podpor
konstrukcyjnych celem wykonania przegród budowlanych * dachów i pokryć dachowych.

3. Producent:

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

4. Svstem oceny iwervfikacii stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlaneqo

Zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wytycznymi norm PN- EN 1 31 62 i PN- EN 1 4509.

5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczace w ustaleniach tvpu wvrobu :

Norma zharmonizowana : PN,EN 14509:2013-12
Jednostki notyfikowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu:
lnstytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów Badawczych w Warszawie nr notyfikacji 1488
oraz Laboratorium FIRES w Batizovcach nr notyfikacji 1396.

6. Deklarowane właściwości użytkowe okładzin stalowvch.

Okładzina zewnętrzna 0,5 lub 0,6 mm, okładzina wewnętrzna 0,5 mm .

R- umowna granica plastyczności stali minimum 220 MPa;
System zabezpieczenia przed korozją, dwie powłoki ochronne: metaliczna oraz organiczna, które zapewniają kategorię
odporności korozyjnej RC3 dla atmosfery o niskiej zawartoścl SOz.

7. Deklarowane właściwości uźvtkowe

PvW_ D 225

WspółCzyn n i k przewodz e n i a C i e pła 
^ 

D 0"042 Wm K Gęsfość 115 kg/m3 +15/-1O %

WspółCZynnik przenikania Ciepła U 0,18 W4m2 K) Współczynnik przenikania Ciepła U 
"

0,18WĄm' K)

Wytrzy m ałość n a rozci ąg a n i e 70 kPa Klasyfikacja reakcji na ogień (dzeń) A1

Mod uł sprężystośCi przy rozci ąg an iu 7,50 MPa
Klasyfikacja pod Względem odpornośCi na ogień
zeWnętrZnV

Broof (t3)

Wytrzymałość na ściska nie 80 kPa Kl a syf i ka Cj a od po rn ośCi o g n i owej d ac h ów RE 120: REl 90

Moduł sprężystości przy ściskantu 7,50 MPa Przepuszczalność Wody B

Wytrzymałość na ścinanie 60 kPa P rze p u szcz a l n o ść pow rct rz a <1,5 m3/h/m2

Moduł sprężystości przy ścinaniu 5,30 MPa Przepu szczalność pa ry wod ne] nieprzepuszczalne

lzolacyJność a kustyczn a Rg 31 dB Trw ało śó, dłu g otnyałe Wł a śC i wośC i m eC h a n i c z n e spełn i ają Wszystkie kola ry
Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 14509, a W tym : tolerancje Wymiarowe są zgodne z Załącznikiem D, sumaryczny Współczynnik
przenikania Ciepła U c dla wty Warstwowej uwzględnia odpowieclni typ liniowego złącza stalowego, profile okładzin oraz łąCzniki meżhaniczne,
współCzynnik przenikania Ciepła U dotyczy płyty warstwowej jako elementu budynku, a waftości charakterystyczne dla właściwosci
mechanicznych zawafte w załączniku 2 są zgodne z Rozdziałem 5. Płyty Warstwowe w trakcie użytkowania nie stanowią zagrożenia dla higieny,
zdrowia czv bezoieczeństwa osób- Spełniaia Wvmaoania RozDorzadzenia (WE) Nr 1907/2006.

8, Podsumowanie:

Właściwości użytkowe okreśIonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 3051201 1 oraz 574/201 4 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta
( imię i nazwisko )

lŁruE§§E§ Chorzow,10.02,2017


