DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 03/01/2011
1.

Producent / Zakład produkcyjny

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SEGPOL” Zofia Segiet
37-500 Jarosław ul. Solskiego 8
Zakład produkcyjny: „SEGPOL” 37-543 Laszki Bobrówka 103
2.

Nazwa wyrobu budowlanego

Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej:
 Segpol-panel typu SPs - Płyty warstwowe ścienne
 Segpol-panel typu SPd – Płyty warstwowe dachowe
 Segpol-panel typu SPj – Płyty warstwowe jednostronne
3.

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWIU: 28.11.23-40.11
4.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Płyty warstwowe SEGPOL-PANEL są przeznaczone do stosowania jako elementy ścian
i pokryć dachowych, a płyty połówkowe wyłącznie do wykonania okładzin docieplających.
5.

Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7770/2008
Płyty warstwowe SEGPOL-PANEL typów SPd, SPs, SPj z rdzeniem ze styropianu
w okładzinach z blachy stalowej
Warszawa 10 września 2008 r Instytut Techniki Budowlanej

6.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego









7.

Grubość okładzin: 0,5 mm
Powłoki organiczne: poliester (SP) 25µm
PVC(P) - 200µm, PVC(F)-120µm, PVDF-25µm
Styropian samogasnący o współczynniku przenikania ciepła W/(m2·K) 040
Odporność korozyjna powłok: C2,C3 według PN-EN ISO 12944-2:2001
Klasa reakcji na ogień – PWS, PWD, : B-s2;d0
Stopień rozprzestrzeniania ognia – PWS,PWD - NRO (nie rozprzestrzeniające ognia)
Odporność dachu na ogień zewnętrzny – BROOF(t1)

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu
budowlanego.
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Zakład Certyfikacji – akredytacja PCA Nr AC 020
Certyfikat Zgodności Nr ITB – 0353/W

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r. nr 198 poz. 2041)

Bobrówka 12.01.2013 r.

