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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są dachówkowe blachy stalowe powlekane,
z posypką mineralną METROBOND, METROBOND 900, METROROMAN, METROSHAKEII,
METROSHAKEII

900,

METROSHINGLE,

METROCLASSIC,

METROWOODSHAKE,

METROVIKSEN oraz zestaw akcesoriów dachowych, produkowane przez firmę METROTILE
EUROPE

N.V.

Michielenweg

3,

B-3700

Tongeren,

Belgia,

której

upoważnionym

przedstawicielem na terenie Polski jest firma METROTILE POLSKA Sp. z o.o., ul. Górecka 31,
60-201 Poznań.
Blachy
METROSHINGLE,

dachówkowe

METROBOND,

METROCLASSIC,

METROROMAN,

METROWOODSHAKE

i

METROSHAKEII,
METROVIKSEN

są

profilowane z blachy stalowej gatunku DX52D wg PN-EN 10346:2011, grubości 0,45 mm,
z powłoką aluminiowo-cynkową AZ185 lub cynkowo-aluminiową ZA300, powlekanej na
licowej stronie powłoką akrylową podkładową o grubości 1 ÷ 5 μm oraz powłoką akrylową
nawierzchniową o grubości od 185 ÷ 325 μm (w zależności od typu blachy dachówkowej
oraz od grubości uziarnienia posypki), na którą nałożona jest barwiona posypka mineralna
o granulacji 0,8 ÷ 1,7 mm. Na posypkę nałożony jest bezbarwny lakier akrylowy o masie od
16 do 44 g/blachę dachówkową. Na spodniej stronie blachy dachówkowe są powlekane
powłoką akrylową o grubości 1 ÷ 5 μm. Blachy dachówkowe METROBOND 900
i METROSHAKEII 900 są wykonywane z tej samej blachy, ale o grubości 0,9 mm,
powlekanej identycznymi powłokami jak pozostałe blachy dachówkowe.
Akcesoria dachowe (za wyjątkiem kosza dachowego) są wykonane z blachy stalowej
gatunku DX52D wg PN-EN 10346:2011, grubości 0,45 mm, z obustronnie naniesioną
powłoką

aluminiowo-cynkową

AZ185

lub

cynkowo-aluminiową

ZA300,

powlekanej

powłokami identycznymi jak w przypadku blach dachówkowych. Kosz dachowy

jest

wykonany z blachy stalowej gatunku DX52D wg PN-EN 10346:2011, grubości 0,45 mm,
z obustronnie naniesioną powłoką aluminiowo-cynkową AZ185 lub cynkowo-aluminiową
ZA300, powlekanej jednostronnie powłoką akrylową o grubości nie mniejszej niż 40 μm.
Kształt i wymiary blach dachówkowych podano na rys. 1 ÷ 7, a akcesoriów dachowych
na rys. 12 ÷ 23.
Wymagane właściwości techniczne wyrobów objętych Aprobatą podano w p. 3.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Blachy
METROSHAKEII,

dachówkowe

METROBOND,

METROSHAKEII

900,

METROBOND

900,

METROSHINGLE,

METROROMAN,
METROCLASSIC,

METROWOODSHAKE, METROVIKSEN są przeznaczone do wykonywania pokryć dachów
o spadku nie mniejszym niż 17˚.
Akcesoria dachowe są przeznaczone do stosowania jako elementy wykończeniowe
przy wykonywaniu dachów budynków.
Ze względu na agresywność korozyjną środowiska blachy dachówkowe oraz
akcesoria dachowe mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery
C1, C2 lub C3 zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN ISO 12944-2:2001.
Dachy/pokrycia
METROBOND

900,

dachowe

wykonane

METROROMAN,

z

blach

dachówkowych

METROSHAKEII,

METROBOND,

METROSHAKEII

900,

METROSHINGLE, METROCLASSIC, METROWOODSHAKE i METROVIKSEN na ciągłym
podkładzie drewnianym lub podkładzie niepalnym o grubości co najmniej 10 mm, ze
szczelinami o szerokości nie większej niż 5 mm lub na podkładzie z profilowanej,
nieperforowanej blachy stalowej, o kącie nachylenia większym od 20˚, z izolacją z wełny
mineralnej o grubości 100 mm i gęstości nie mniejszej niż 151 kg/m3 umieszczoną pomiędzy
drewnianą więźbą dachową, zostały sklasyfikowane w klasie Broof(t1) odporności na
oddziaływanie ognia zewnętrznego według normy PN-EN 13501-5+A1:2010 oraz jako nie
rozprzestrzeniające ognia wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
Stosowanie blach dachówkowych i zestawu akcesoriów dachowych powinno być
zgodne z projektem technicznym, opracowanym z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm
i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690,
z późniejszymi zmianami), postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz instrukcji
Producenta.
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3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Właściwości techniczne blach
Wymagane właściwości techniczne blach, z których powinny być wykonane blachy
dachówkowe i akcesoria dachowe podano w tablicy 1.
Tablica 1
Poz.

Właściwości

Wymagania

1

2

3

4

DX52D wg PN-EN 10346:2011

Atest Producenta
blachy płaskiej

1

Rodzaj blachy (gatunek stali)

2

Grubość, mm

3
4

Dopuszczalne odchyłki grubości
Powłoki metaliczne
a) masa powłoki, g/m2:
− aluminiowo-cynkowej
− cynkowo-aluminiowej
b) przyczepność przy zginaniu
o 180˚

5

c) wygląd powierzchni powłok
Powłoka na licowej stronie blachy
a) grubość powłoki akrylowej, μm:
– na blachach z posypką
mineralną
– na blachach bez posypki
mineralnej
b) barwa
c) stan powierzchni:
– na blachach z posypką
mineralną

0,45 lub 0,9
wg PN-EN 10143:2008

Metody badań

PN-EN 10143:2008

185
300

PN-EN 10346:2011

brak złuszczeń

PN-EN ISO 7438:2006

PN-EN 10346:2011

PN-EN 10346:2011

185 ÷ 325

PN-EN ISO 2808:2008
lub
PN-EN ISO 2178:1998

≥ 40
wg wzornika Producenta
jednolite pokrycie posypką
mineralną; krawędzie niepokryte
mogą znajdować się jedynie w
miejscach, które zostaną osłonięte
zakładką

– na blachach bez posypki
mineralnej:
brak
• pęcherze
brak
• ślady podłużne
pojedyncze do 1 mm2
• pory, odciski
brak
• zadrapania i poprzeczne
załamania
do 2 mm w miejscach osłoniętych
• nie pokryte krawędzie
zakładką
blach
bez uszkodzeń (wzdłużnych
• jakość powierzchni w
spękań)
miejscach przegięć
d) jakość powierzchni w miejscach
bez uszkodzeń
przegięć

p. 5.6.1
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c.d. tablicy 1

Poz.

Właściwości

Wymagania

Metody badań

1

2

3

4

6*

Odporność korozyjna powłok – brak zmian powłoki pod działaniem mediów w czasie, h

Odporność na działanie obojętnej
500
PN-EN ISO 9227:2012
mgły solnej
Odporność na działanie wilgoci
240
PN-EN ISO 6270-1:2002
– kondensacja ciągła
Odporność na działanie cieczy
a) woda destylowana 40 °C
1000
b) roztwory:
0,1% Na OH
1000
1 % HCl
96
PN-EN ISO 2812-1:2008
0,1 % HCl
500
1 % H2SO4
96
500
0,1 % H2SO4
500
1 % NH4OH
3 % NaCl
1000
7** Odporność na działanie
atmosfery zawierającej SO2,
określona zmianą wyglądu
powierzchni próbek po działaniu
30 cykli:
brak zmian
PN-EN ISO 3231:2000
− 8 h w temp. +40 °C i 100 %
wilgotności atmosfery
zawierającej SO2
− 16 h w temp. +23 °C i < 75 %
wilgotności atmosfery
bez SO2
8
Klasyfikacja ogniowa
PN-EN 13501-5
w zakresie odporności
Broof(t1)
+A1:2010
dachu/pokrycia na
PN-ENV 1187:2004
działanie ognia zewnętrznego
* Dotyczy powłok przeznaczonych do środowiska korozyjnego C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.
Odporność korozyjną należy badać na próbkach z blach wyprofilowanych.
** Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu
i badaniami gotowych wyrobów

3.2. Kształt i wymiary wyrobów
3.2.1. Kształt i wymiary blach dachówkowych METROBOND, METROBOND 900,
METROROMAN,

METROSHAKEII,

METROSHAKEII

900,

METROSHINGLE,

METROCLASSIC, METROWOODSHAKE, METROVIKSEN. Blachy dachówkowe powinny
mieć kształt i wymiary zgodne z rys. 1 ÷ 7. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i wady kształtu
podano w tablicy 2.
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Tablica 2
Poz.

Kształt i wymiar

Dopuszczalne odchyłki

Metody badań

1

2

3

4

1

Szerokość budowlana „b” – rys. 8

± 1% wymiaru nominalnego

2

Szerokość całkowita ”B” – rys. 8

± 1% wymiaru nominalnego

3

Długość „L” – rys. 8

± 3 mm

4

Długość odcinka między
„stopniami” „m” – rys. 8 i 9

± 1 mm

5

Rozstaw profilu „P” – rys. 9

6

Wysokość stopnia „w” – rys. 9

7

Odchylenie krawędzi podłużnych
od prostej „u” – rys. 10

± 5 mm

8

Odchylenie od kształtu
prostokąta „s” – rys. 11

± 2 mm

± 1,5 mm
± 4% wymiaru nominalnego i nie
więcej niż 2 mm

ZUAT-15/II.08

3.2.2. Kształt i wymiary akcesoriów dachowych. Akcesoria dachowe powinny mieć
kształt i wymiary zgodne z rysunkami 12 ÷ 23. Dopuszczalne odchyłki wymiarów powinny
odpowiadać co najmniej klasie bardzo zgrubnej v wg PN-EN 22768-1:1999.
3.3. Oznaczenie
Oznaczenie powinno zawierać:
−

nazwę (symbol) wyrobu,

−

grubość blachy,

−

długość,

−

szerokość budowlaną,

−

gatunek (znak, numer) stali,

−

znak rodzaju powłoki metalicznej wraz z wyróżnikiem liczbowym jej masy,

−

znak rodzaju powłoki organicznej na licowej stronie blach,

−

numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7065/2014.
Na spodniej stronie blach Producent może dodatkowo w sposób trwały oznaczyć

cechy przez siebie wybrane.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Wyroby

objęte

niniejszą

Aprobatą

Techniczną

powinny

być

dostarczane

w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób
zapewniający niezmienność ich właściwości, zgodnie z instrukcją Producenta. Do każdego
opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące
informacje:
− nazwę i adres Producenta,
− oznaczenie wg p. 3.3,
− znak budowlany,
− nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności.
Sposób

oznakowania

wyrobu

znakiem

budowlanym

powinien

być

zgodny

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami).
W instrukcji powinny być uwzględnione warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami
powierzchni powłok w czasie transportu i składowania, warunki mikroklimatu i środowiska
w miejscach składowania, inne istotne warunki techniczne. Instrukcja powinna być
dostarczana wszystkim odbiorcom blach.

5. OCENA ZGODNOŚCI

5.1. Zasady ogólne
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby,
których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności,
wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7065/2014
i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi
zmianami) oceny zgodności dachówkowych blach stalowych powlekanych, z posypką
mineralną

oraz

zestawu

akcesoriów

dachowych

z

Aprobatą

Techniczną

ITB

AT-15-7065/2014 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający
siedzibę na terenie Polski, stosując system 3.
W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową
deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7065/2014 na podstawie:
1) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
2) zakładowej kontroli produkcji.

5.2. Wstępne badanie typu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości
techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu.
Wstępne badanie typu obejmuje:
a)

grubość powłok organicznych,

b)

grubość lub masę powłok metalicznych,

c)

przyczepność powłok metalicznych,

d)

odporność korozyjną powłok,

e)

klasyfikację ogniową w zakresie odporności dachu/pokrycia na działanie ognia
zewnętrznego.
Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości

techniczno-użytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

5.3. Zakładowa kontrola produkcji
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
1.

specyfikację materiałów i sprawdzenie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających
ich parametry techniczne:
− gatunek stali (rodzaj blachy),
− grubość blachy,
− masę powłok metalicznych,
− grubość powłok organicznych na licowej i odwrotnej stronie blach.
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kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów
(p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz
według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji,
dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów
o wymaganych właściwościach.
Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby są zgodne z Aprobatą Techniczną

ITB AT-15-7065/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności.
Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą
być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:
a)

badania bieżące,

b)

badania okresowe.
5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

a)

kształtu i wymiarów,

b)

stanu powierzchni powłok organicznych,

c)

barwy powłok organicznych na licowej stronie blach.
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie odporności

korozyjnej powłok.

5.5. Częstotliwość badań
Badania bieżące powinny być przeprowadzane zgodnie z ustalonym planem badań,
ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być
określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata.
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5.6. Metody badań
Badania właściwości technicznych należy wykonać metodami podanymi w tablicy 1
i 2, kolumna 4, ZUAT-15/II.08 oraz wg p. 5.6.1 i 5.6.2.
5.6.1. Sprawdzenie wyglądu powierzchni blach. Powierzchnie elementów należy
oceniać wizualnie, w świetle rozproszonym.
5.6.2. Sprawdzenie wymiarów i kształtu akcesoriów dachowych. Sprawdzanie
wymiarów należy przeprowadzać przy pomocy uniwersalnych narzędzi pomiarowych
zapewniających uzyskanie odpowiedniej dokładności pomiaru. Kształt należy sprawdzić
przez porównanie z rys. 12 ÷ 23.

5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wyników badań
Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7065/2014 zastępuje Aprobatę Techniczną ITB
AT-15-7065/2006.
6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7065/2014 jest dokumentem stwierdzającym
przydatność

dachówkowych

blach

stalowych

powlekanych,

z

posypką

mineralną

METROBOND, METROBOND 900, METROROMAN, METROSHAKEII, METROSHAKEII
900, METROSHINGLE, METROCLASSIC, METROWOODSHAKE, METROVIKSEN oraz
zestawu akcesoriów dachowych do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym
z postanowień Aprobaty.
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Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby,
których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu
i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności,
wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-7065/2014
i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów
o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
– Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z późniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.
6.4. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta dachówkowych blach
stalowych powlekanych, z posypką mineralną METROBOND,
METROROMAN,

METROSHAKEII,

METROSHAKEII

900,

METROBOND 900,
METROSHINGLE,

METROCLASSIC, METROWOODSHAKE, METROVIKSEN oraz zestawu akcesoriów
dachowych od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz projektantów obiektów
i wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie.
6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów
związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie dachówkowych
blach stalowych powlekanych, z posypką mineralną METROBOND, METROBOND 900,
METROROMAN,

METROSHAKEII,

METROSHAKEII

900,

METROSHINGLE,

METROCLASSIC, METROWOODSHAKE, METROVIKSEN oraz zestawu akcesoriów
dachowych należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-7065/2014.
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7. TERMIN WAŻNOŚCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7065/2014 jest ważna do 01 kwietnia 2019 r.
Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego
dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty związane
PN-EN 10346:2011

Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10143:2008

Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły.
Tolerancje wymiarów i kształtu

PN-EN 22768-1:1999

Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych
bez indywidualnych oznaczeń tolerancji

PN-EN 13501-5+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

PN-EN ISO 2178:1998

Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar
grubości powłok. Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 2808:2008

Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-EN ISO 2812-1:2008

Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1:
Zanurzanie w cieczach innych niż woda
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Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery
zawierające ditlenek siarki

PN-EN ISO 6270-1:2002

Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgoć. Część 1:
Kondensacja ciągła

PN-EN ISO 7438:2006

Metale. Próba zginania

PN-EN ISO 9227:2012

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w
rozpylonej solance

PN-EN ISO 12944-2:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2:
Klasyfikacja środowisk

PN-83/N-03010

Statystyczna

kontrola

jakości.

Losowy

wybór

jednostek

produktu do próbki
PN-ENV 1187:2004

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

+A1:2007
ZUAT-15/II.08

Dachówkowe blachy stalowe i aluminiowe powlekane

Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje
1. ATG

06/2469,

Roof

covering

consisting

of

metal

roof

tiles

METROBOND,

METROROMAN, METROSHAKE, METROSHINGLE, UBAtc.
2. ATG 11/2469, Dakbedekking in metalen dakpannen METROTILE BOND, ROMAN,
SHAKE, SHINGLE, BUtgb.
3. Euro-Agrement Final Work Programme for the assessment of METROTILE roofing
systems MetroBond, MetroBond 900, MetroRoman, MetroShake, MetroShake 900,
MetroShingle, UBAtc, March 2006.
4. Pismo nr NO-2/WG/320/05 z dnia 9.06.2005 r. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB,
Warszawa 2005 r.
5. Pismo nr NO-297/04 z dnia 9.06.2004, Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB,
Warszawa 2004 r.
6. Wyniki

badań

odporności

na

korozję

blach

dachówkowych

METROBOND

(z posypką) produkcji firmy METROTILE – Belgia – dla potrzeb aprobaty technicznej,
NO-2/1072/A/01, Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB, Warszawa 2002.
7. Raport z badań nr LM00-0945/13/Z00NM „Powłoki ochronne na dachówkowych blachach
stalowych oraz akcesoria dachowe, z posypką mineralną”, Laboratorium Materiałów
Budowlanych ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.
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Report

Nr
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13837A,

WarringtonFireGent

NV,

Ottergemsesteenweg-Ziud,

13101D,

WarringtonFireGent

NV,

Ottergemsesteenweg-Ziud,

13101F,

WarringtonFireGent

NV,

Ottergemsesteenweg-Ziud,

13948A,

WarringtonFireGent

NV,

Ottergemsesteenweg-Ziud,

B-9000 Gent, Belgia.
9. Test

Report

Nr

B-9000 Gent, Belgia.
10. Test

Report

Nr

B-9000 Gent, Belgia.
11. Test

Report

Nr

B-9000 Gent, Belgia
12. Classification report for roofs/roof coverings exposed to external fire Nr 13837B,
WarringtonFireGent NV, Ottergemsesteenweg-Ziud, B-9000 Gent, Belgia.
13. Classification report for roofs/roof coverings exposed to external fire Nr 13101A,
WarringtonFireGent NV, Ottergemsesteenweg-Ziud, B-9000 Gent, Belgia.
14. Classification report for roofs/roof coverings exposed to external fire Nr 13101B,
WarringtonFireGent NV, Ottergemsesteenweg-Ziud, B-9000 Gent, Belgia.
15. Classification report for roofs/roof coverings exposed to external fire Nr 13948B,
WarringtonFireGent NV, Ottergemsesteenweg-Ziud, B-9000 Gent, Belgia.
16. Opinia nr 02453/13/Z00NP dotycząca wykorzystania dokumentów klasyfikacyjnych
z zagranicy w procesie aprobacyjnym blachodachówek METROTILE Polska Sp. z o.o.,
Zakład Badań Ogniowych ITB, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa.
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1330
1270
60
415
370
0,46

Rys. 1. Blachy dachówkowe METROBOND i METROBOND 900
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1280
1220
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Rys. 2. Blacha dachówkowa METROROMAN
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Rys. 3. Blacha dachówkowa METROSHAKEII i METROSHAKEII 900
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Rys. 4. Blacha dachówkowa METROSHINGLE
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Rys. 5. Blacha dachówkowa METROCLASSIC
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Rys. 6. Blacha dachówkowa METROWOODSHAKE
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Rys. 7. Blacha dachówkowa METROVIKSEN
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Rys. 8. Wymiary szerokości i długości

Rys. 9. Rozstaw profilu (P), długość odcinka między stopniami (m), wysokość stopnia (w)
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Rys. 10. Odchylenie krawędzi podłużnych od prostej (u)

Rys. 11. Odchylenie od kształtu prostokąta (s)
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Rys. 12. Akcesoria dachowe – gąsiory
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Rys. 13. Akcesoria dachowe – gąsiory
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Rys. 14. Akcesoria dachowe – gąsiory
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Rys. 15. Akcesoria dachowe – kosz
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Rys. 16. Akcesoria dachowe do wykańczania krawędzi dachów
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Rys. 17. Akcesoria dachowe do wykańczania krawędzi dachów
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Rys. 18. Akcesoria dachowe do wykańczania krawędzi dachów
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Rys. 19. Akcesoria dachowe do wykańczania krawędzi dachów
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Rys. 20. Akcesoria dachowe do wykańczania krawędzi dachów
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Rys. 21. Akcesoria dachowe do wykańczania krawędzi dachów

Rys. 22. Akcesoria dachowe – blacha płaska
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Rys. 23. Akcesoria dachowe – blacha płaska
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