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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Nr 1/ 2017 
 
1. Producent wyrobu budowlanego: 

RRS Sp. z o.o. S.K.A. 
ul. Reymonta 2, 77-400 Złotów, Poland 
 

2. Opis wyrobu budowlanego: Stalowa powlekana blachodachówka QUALES® z powłokami organicznymi (poliester połysk 25 
µm, poliester mat 35 µm, poliuretan. HPS 200 Ultra), OC- cynk 220 lub 225 g/m2, AZ-alucynk 150 lub 180 g/m2. 
 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zewnętrzne pokrycia dachowe. Ze względu na wymagania ochrony 
przed korozją blachy w zależności od rodzaju powłoki mogą być stosowane z powłoką cynkową o masie 200 lub 275 g/m2, 
alucynkową 150 lub 185 g/m2 powlekane powłokami poliestrowymi o grubości 25 µm i 35 µm lub powłoką poliuretanową o 
grubości 50 µm i powłokami malarskimi dopuszczonymi do obrotu i stosowania – wg zakresu stosowania powłok malarskich 
określonego w Polskich Normach. Zastosowanie blach powinno być zgodne z projektami technicznymi budynków, opracowaniami z 
uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, postanowień przedmiotowej normy oraz zaleceń 
montażowych producenta blach. 

 
4. Dokument odniesienia: 

Polska Norma nr PN-EN 14782:2008 
Tytuł: "Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych, 
wydana w roku: styczeń 2008 przez: Polski Komitet Normalizacyjny  

 
5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego QUALES®: 

• grubość: 0,50 (mm) 
• rodzaj gatunku stali: S 280 GD+ Z, S 250 GD+Z, DX51D, AZ-alucynk 150 lub 180 g/m2, 
• ocynkowane o powłoce Z 225, Z 275 
• powłoka organiczna: poliester  
• Strona A: 25 SP, D 35 SP, poliuretan, HPS 200 Ultra 
• Strona B: 10 OPO,15 OPO 
• Szerokość wsadu: 1250 (mm) klasa I  
• odporność na obciążenie skupione: wymóg ten nie ma zastosowania do blach przeznaczonych na okładziny               

wewnętrzne oraz zewnętrzne również dla blach dachowych montowanych na łatach o rozstawie równym lub mniejszym od 
400 mm 

• palność: blachy powlekane ogniowo (cynk, alucynk) są uznawane za spełniające wymagania odporności     klasyA1 (bez 
potrzeby testowania) 

• przepuszczalność wody: Blachy uważane są za nieprzepuszczalne dla wody 
• przepuszczalność powietrza i oparów: blachy uważane są za nieprzepuszczalne dla powietrza i oparów  
• zmiana wymiarów: rozszerzalność cieplna powoduje zmianę wymiarów blach co powoduje wpływ na eksploatacje produktu, 

należy brać pod uwagę rozszerzalności cieplne stali: 12X10-6K-1, aluminium 24X10-6 K-1, cynku 22X10-6K-1. 
 

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 5 są zgodne z dokumentami odniesienia 
wymienionymi w pkt. 4. 
 
Deklaracje wystawiono w oparciu o: Dokumentację Zakładowej Kontroli Produkcji RRS Sp. z o.o. S.K.A. oraz Deklaracje producentów 
blach. 
 
 
           Gdańsk, 01 marzec 2017r. 


