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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Aquapan 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element 
umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 4: 

A_-PA  
(patrz. etykieta na opakowaniu) 
Panel dachowy do samodzielnego montażu 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub 
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

dachy i ściany zewnętrzne w zgodności z normą 
EN14782 - 2006. 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak 
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie 
z art. 11 ust. 5: 

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

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

Nie dotyczy (patrz pkt 4) 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: 

System 4  

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

Nie ma zastosowania 

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

Nie ma zastosowania 

9. Deklarowane właściwości użytkowe  

 Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Water permeability Waterproof 

Dimensional change 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated subst. No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Durability  EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

10. 

 

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 

W imieniu producenta podpisał(-a): 

E_-PA

E_-PA

Aquapan Romana


