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Deklaracja Wlasciwosci Uiytkowych

Nr 004/IZOB/1013
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana kopolimerem SBS

DACHBIT 5250 S52 SBS

do wykonywania izolacji dachow jako warstw~ wierzchniq w wielowarstwowych pokryciach dachowych lub

do wykonywania jednowarstwowych pokryc dachowych.

2. Nr typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoiliwiajqcy identyfikacj~ wyrobu budowlanego:

Data produkcji umieszczona na opakowaniu wyrobu.

3. Przewidziane zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu zgodnie ze zharmonizowanq specyfikacjq technicznq:

stosowac do wykonywania izolacji dachow jako warstw~ wierzchniq w wielowarstwowych pokryciach

dachowych lub do wykonywani jednowarstwowych pokryc dachowych.

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

IZOBUD Sp. z o. 0.1 ul. Lesna 41 l.qki Kozielskiel 47-150 Lesnica

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowainionego przedstawiciela, ktorego

petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone wart. 12 ust.2 :

Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uiytkowych wyrobu okreslone w zatqczniku v:

System 2+ oraz system 3.

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uiytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego obj~tego normq

zharmonizowanq numer, nazwa i opis zadan jednostki notyfikujqcej :

Jednostka notyfikowana nr 10231 ITC Inc.:

• przeprowadzila wst~pna inspekcj~ zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcjil prowadzi staly

nadzorl ocen~ i ewaluacj~ zakladowej kontroli produkcji i wydala certyfikat zgodnosci zakladowej kontroli

produkcji (1023 - CPD - 0300 F).

• wykonala ustalenia i badania typu w zakresie reakcji na ogieri; wydala klasyfikacj~ w zakresie reakcji na

ogieri w systemie 3.

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uiytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego, dla ktorego wydana
. . .

zostata europejska ocena techniczna nazwa i numer jednostki ds. oceny techniczllej: .

Nie dotyczy

9. Deklarowane wtasciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
Wlasciwosci uiytkowe

Zharmonizowana specyfikacja

technicznaWady widoczne

•wyr6b pozbawiony wad widocznych

dlugosc

\min.5m

Wymiary

szerokosc\min. 1,0m EN 13707:2004+A2:2009

grubosc

5,2 (:!:10%) mm

Wodoszczelnosc przy cisnieniu 10kPa

spelnia wymagania

Wodoszczelnosc po rozciqganiu

wodoszczelna przy rozciqganiu do 10%



w niskiej temperatune

Reakcja na ogieri

klasa E

Stabilnosc wymiar6w

zmiana wymiar6w nie wit:cej nii 0,5%

Git:tkosc w niskiej temperatune

niedopuszczalne powstawanie pt:knit:c

w temperatune wit:kszej lub r6wnej -5·CStabilnosc ksztaltu przy cyklicznych zmianach
NPDtemperatury

Maksymalna sUa

kierunek wzdlui800 +350 N/50 mm
-350

rozciqgajqca
kierunek w poprzek
600+350 N/50 mm

-350

kierunek wzdlui

50+30 %

Wydluienie pny

-30

maksymalnej sile 50+30 %

EN 13707:2004+A2:2009

rozciqgajqcej
kierunek w popnek-30

Odpornosc na splywanie w podwyiszonej

niedopuszczalne splywanie w tempera tune

tempera tune

mniejszej lub r6wnej +80·C

Prostoliniowosc

odchylka nie wit:ksza nii 10 mm/5 m dlugosci lub

proporcjonalnie do innych dlugosciPnenikanie pary wodnej

p= 20 000

Odpornosc na udenenie (metoda A)

brak perforacji pny h= 2000 mm

Odpornosc na obciqienie statyczne

do 20 kg

zaklad podluiny
600 +350 N/50 mmWytnymalosc zlqcza

-350

(odpornosc na scinanie)
zaklad popneczny

800 +350 N/50 mm
-350

Odpornosc na pnerastanie koneni

NPD

Pnyczepnoscposypki

ubytek masy posypki 15 ~;; %

Wytnymalosc zlqcza

zaklad podluiny
125+100 N/50 mm-100(odpornosc na

oddzieranie)

zaklad popneczny125 ~:~ N/50 mm

Wytnymalosc na

kierunek wzdlui200+100 N
-100

rozdzieranie (gwoidziem)
kierunek w poprzek

200+100 N
-100

Odpornosl na dzialanie ognia zewnt:tnnego
Brooj(U)

Odpornosl na sztuczne stanenie

niedopuszczalne splywanie w tempera tune

mniejszej lub r6wnej +90·CSubstancje niebezpieczne

Nie zawiera azbestu, smoly wt:g1owej\

10. Wtasciwosci uiytkowewyrobuokreslonewpkt.1.2.Sq.zgodne
,

z wtasciwosciarr

uiytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza

deklaracjawtasciwosciuiytkowychwydanazostajenawytqcznqodpowiedzialnos

producenta okreslonego w pu-nkcie 4.

,

tqki Kozielskie, 01.07.2013
(miejsce i data wystawienia) (imi~, nazwisko. stanowisko i pod pis osoby upowaznionej

do podpisania deklaracji w imieniu producenta)


