
 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 10/PREF/2015 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Papa asfaltowa  podkładowa  

Prefix Garden 
 

2. Przewidziane zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień, do izolacji przeciwwilgociowej 

budynków,  części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień 
 

3. Producent:       Izobud Sp. z o.o.  47-150 Leśnica, ul. Leśna 4,  Polska 
 

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:       System 2+  oraz System 3 
 

5. Norma zharmonizowana:    EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004/A1:2006, EN 13969:2004 
 

Jednostka lub jednostki notyfikowane:   

INTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI,  a .s. Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, nr jednostki 1023 
 

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Wodoszczelność przy ciśnieniu 60 kPa Spełnia wymagania 

Reakcja na ogień Klasa E 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego NPD 

Giętkość w niskiej temperaturze ≤ - 20
0
C 

Odporność na przerastanie korzeni spełnia wymagania 

Odporność na obciążenie statyczne NPD 

Odporność na uderzenie ( metoda A ) NPD 

Maksymalna siła rozciągająca 
Kierunek wzdłuż 900  %20

%20




 N/50 mm 

Kierunek w poprzek 700 %20

%20




 N/50 mm 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 
Kierunek wzdłuż 45 15

15




 % 

Kierunek w poprzek 45 15

15




 % 

Wytrzymałość złącza  

( odporność na ścinanie ) 

Zakład podłużny 550  %20

%20




 N/50 mm 

Zakład poprzeczny 750 %20

%20




 N/50 mm 

Wytrzymałość złącza  

( odporność na oddzieranie ) 

Zakład podłużny NPD 

Zakład poprzeczny NPD 

Substancje niebezpieczne Nie zawiera azbestu, smoły węglowej 

Wytrzymałość na rozdzieranie 

( gwoździem ) 

Kierunek wzdłuż NPD 

Kierunek w poprzek NPD 

Trwałość ( odporność na sztuczne starzenie )                  NPD 
 

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza  

deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem  (UE) nr 305/2011 na wyłączną  

odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

 
 

            

Łąki Kozielskie 04.05.2015 
              (miejsce i data wystawienia)                                                                                                                                               (W imieniu producenta podpisał) 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqvIPkq6XLAhXGC5oKHdVxCtMQFgg7MAg&url=http%3A%2F%2Fmapy.cz%2F%3Fsource%3Daddr%26id%3D8861098&usg=AFQjCNEEspU2dNjDlBmeFLR3KlbUPj34tg
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