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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

nr. 3261/15 

Zgodne z rozporządzeniem EP a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011 o wyrobach budowlanych 

1. Unikatny kod identyfikacyjny produktu:  

3261(szary) 
2. Typ, albo numer seryjny: 

KVK TOP PYE PV 250 S52-20 

 Modifikowana asfaltowa papa z poliesterową wkładką, z wierzniej strony opatrzona gruboziarnistą 
posypką a paskiem folii z termopaliwą o szerkoości 9 cm, ze spodniej strony zabezpieczona jest folią 

termopaliwą. 

3. Zamierzenie zastosowania produktu budowlanego zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi 
specyfikacjami technicznymi podanymi przez producenta: 

 EN 13707:2004+A2:2009 -Dachowa– Wierzchniowa warstwa  - Wierzchniowa  modifikowana asfaltowa papa, 
w wielowarstwowych wodoszczelnych pokryciach dachowych. 

4. Imię, firma, lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta: 

KVK Parabit, a.s.,  
Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou 
IČO 27537749 , DIČ CZ27537749 
OR  - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764 

5. 
Producent nie jest reprezentowany na rynku 

6. System, albo systemy oceny a weryfikacji stałości vłaściwości vyrobów budowlanych: 

EN 13707:2004+A2:2009  system  2+ 

7. W przypadku deklaracji o właściwościach tykających się se budowlanego wyrobu , na które się wstachuje 
harmonizovaná norma: 
Notyfikowane jednotki: 
ITC Zlín, numer notyfikowanej osoby 1023, nr.certyfikatu: 1023-CPR-0564 F 
PAVUS a,s. AO 216. č. 513115-1/Z220130277 (BROOF(t1)) 

8. W przypadku deklaracji o właściwościach tykających się se budowlanego wyrobu, dla którego była wydana 
europejska techniczna  ocena 

 Nie dotyczy 
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9.                         KVK TOP PYE PV 250 S52-20 

EN 1850-1 Widoczne wady - Brak wad - 

EN 1848-1 Długość a szerokość ≥ 5  x 1,0  m 

EN 1848-1 Prostoliniowość ≤  10 mm/5 m 

EN 1849-1 Grubość ±10% 5,2 mm  

EN 12311-1 Max. siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek ± 200 1200/ 900 N/50 mm 

EN 12311-1 Wydłużenie wzdłuż/w poprzek ± 10 50 / 50 % 

EN 12310-1 Wytrzymałość na rozdzieranie (przez gwóźdź) wzdłuż/w poprzek ± 100 300 / 400 N 

EN 12317-1 Wytrzymałość złącza na ścinanie  wzdłuż/w poprzek - NPD N/50 mm 

EN 12730 Odporność na obciążenie statyczne metoda A ≥ 20 kg 

EN 12691 Odporność na uderzenie metoda A ≥ 1200 mm 

EN 12039 Przyczepność posypki,ubytek masy posypki ± 5 20 % 

EN 1928 Wodoszczelność ≥ 200 kPa 

EN 1931 Przenikanie pary wodnej µ - NPD (20000) µ 

EN 1109 Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -20 °C 

EN 1110 Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze ≥ 100 °C 

EN 13501-1 Reakcja na  ogień - Klasa E - 

EN 13501-5 Odporność na działanie ognia zewnętrznego - B
ROOF

 (t1) - 

EN 1107-1 Stabilność wymiarów ≤ -0,4 % 

EN 1296 
   
Sztuczne 
starzenie 

 Giętkość / spływanie ≤/≥ -15 / 90 °C 

Wodoszczelność ≥ 200 kPa 

*) w zależności od systemu dachowego 

Papa nie zawiera substancji niebezpiecznych 

10. Właściwość produktu o którym jest mowa w pkt 1 i 2 uvedená v bodě 1 a 2 jest zgodny z 
 właśiwościami wyszczególnionymi w punkcie 9. 

 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialniść 

producenta o którym jest mowa pkt 4. 
Miroslav Konečný  
Dyrektor Naczelny 
Ve Svobodě nad Úpou dne 1.4.2015 

 


