
STYRPAPA 200 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH    
nr STYRPAPA 200/BRZ/18 

 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu 

budowlanego 

Warstwowe płyty termoizolacyjne STYRPAPA 200 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego EPS 200 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Warstwowe płyty termoizolacyjne STYRPAPA 200 przeznaczone są do 

wykonywania izolacji cieplnej dachów użytkowanych i nieużytkowanych, 

nowych i remontowanych, płaskich i pochyłych (o kącie nachylenia połaci 

do 20°) 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz 

miejsce produkcji wyrobu 

GENDERKA Sp. z o.o. 
85-862 Bydgoszcz, ul. Bogdana Raczkowskiego 1 

Zakład Produkcyjny: 

26-026 Morawica, Brzeziny ul. Nidziańska 3E 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego 

przedstawiciela o ile został ustalony 

Nie dotyczy 

6. Krajowy system zastosowany do oceny  

i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

 

System 3 

7. Krajowa specyfikacja techniczna 7a.   Polska Norma wyrobu: nie dotyczy 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji  

i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego 

laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy 

7b.   Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna AT-15-8535/2016 

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: 

Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji  

i numer certyfikatu: nie dotyczy 

 

 

8. 

 

 

Deklarowane właściwości użytkowe 

 

 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 
zamierzonego zastosowania lub zastosowań 

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle  

do powierzchni czołowych, MPa 

≥ 0,10 AT-15-8535/2016 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle  

do powierzchni czołowych po 24h w temp. +80°C 

i -20°C, MPa 

≥ 0,10 AT-15-8535/2016 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle  

do powierzchni czołowych po 24h przechowywania  

w wodzie 

≥ 0,10 

AT-15-8535/2016 

Wytrzymałość na oddzieranie papy od styropianu, 

moment oddzierania, Nmm/mm 

≥ 25 
AT-15-8535/2016 

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, kPa ≥ 200 AT-15-8535/2016 

Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności  

na ogień zewnętrzny 

BROOF (t1) 
AT-15-8535/2016 

 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8deklarowanymi właściwościami 

użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 

budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

W imieniu producenta podpisał(a): Maciej Genderka – Wiceprezes Zarządu 

 

w Bydgoszczy, dnia   02.01.2018  

 


