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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GONT BITUMICZNY SAD

2. Nr typu, pańii |ub serii lub jakikolwiek inny element umoż|iwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 1 1 ust.4:

Data produkcji na wyrobie

3. Przewidziane pŻez producenta zamierzone zastosowanie Iub zastosowania wyrobu
budowlanego zgod n ie z mającą zastosowan ie zharmonizowaną specyfikacją tech niczną:

Gonty asfaltowe na osnowie do pokryc dachowych

4. Nazwa, zastrzeŻona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta' wymagany zgodnie z ań.11 ust.S

Werner Janikowo Sp. z o.o.
u|. Jagie||ończyka 6

66. 400 GorzÓw WieIkopo|ski
Zakład produkcyjny
66-300 Międzyrzecz
Kęszyca LeŚna 2

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawicieIa,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w ań.12 ust.2

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny iweryfikacjistałościwłaściwości użytkowych wyrobu
budowlanego:

System 3
' System 4

7.. W przypadku deklaracjiwłaściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego
normą zharmonizowaną:

Reakcja na ogień: Notyfikowane |aboratorium badawcze Nr 1488 |nstytut Techniki Budowlanej dokonało
ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu ( w oparciu o próbki pobrane do badań pzez producenta )

8. W przypadku deklaracjiwłaściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla
którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy
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9. Dek|arowanewłaściwości użytkowe

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowyml deklarowanymiw pkt. 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną
odpowiedziaInośó producenta określonego W pkt. 4

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz A' Wiśniewski Prezes Zarządu

lnaz*i.xo i 
"tunó*i"t.o1

Kęszyca Leśna 01.07.201 3

(mielsce i o"i" *vo""i"i

odporność mechaniczna:

Siła rozciągająca w kierunku zgodnym z
szerokością

Siła rozciągająca w kierunku zgodnym z
wysokością

wytrzymałość na rozdzieranie
gwoździem

) 600 N/50 mm

ż 400 N/50 mm

> 1 0 0 N

EN 544:2011

ReaKcJa na ogren Klasa E

oddziaływanie og nia zewnętrzneqo NPD*
Wodoszczelność (i jej trwałość) ) 1300 q/m'

odchyłki wymiarowe d|a szerokości
odchyłki wymiarowe d|a wysokości

t 3 m m
t 3 m m

Trwałość odporności mechan icznei Spełnienie wymagań
TrwałoŚc wodoszcze|ności: odpornośc

na spływanie w podwyższonej
temperatuęe

Tnłlałośó wodoszcze| ności :
przyczepność ochronnej warstwy

wykończeniowej
Trwałośó wodoszcze|ności:

nasiakIiwość

ś 2 m m

ś 2 ' 5 g

< 2 o / o
nieustalone

.T"ąłłłar4. Wiśn iew s łd
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