
Deklaracja Właściwości Użytkowych             
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011                                                                               
zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE nr 574/2014)
               

IMBERAL® SKB 89B
Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych i  niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SIEVT-110826-00-EN13969-EN14967

Zastosowanie:
Samoprzylepna na zimno membrana bitumiczna  przeciw wilgoci gruntowej i wodzie- typ A i typ T pokryta, 
bitumem z dodatkiem polimerów.

Producent:
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück;                                                      
Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System oceny I weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ ; system 3 dla reakcji na ogień

Sharmonizowana norma techniczna :
EN 13969:2007

Notyfikowana jednostka:
Notyfikowana jednostka SKZ – TeConA GmbH, nr identyfikacyjny NB 1213, prowadziła pierwszą inspekcję 
zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jak również bieżący nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli 
produkcji według systemu 2+ i wydała co następuje: Świadectwo zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 
1213-CPD-3938.
Notyfikowana jednostka Prüfinstitut Hoch, nr identyfikacyjny 1508 prowadziła określenie klasy reakcji na ogień 
iwydała co następuje: raport badań nr KP-Hoch-05686

Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień Klasa E

Reakcja na ciągnięcie i rozciąganie
wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne
wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne
wydłużenie względne wzdłuż
wydłużenie względne w poprzek 

 ≥ 200 N/50 mm
 ≥ 200 N/50 mm
 ≥ 150 %
 ≥ 150 %

Wytrzymałość na obciążenie statyczne Metoda B: 5 kg

Wytrzymałość na rozdzieranie  ≥ 140 N 

Wytrzymałość na uderzenie
 ≥ 200 mm (metoda A) 
 ≥ 600 mm (metoda B) 

Wytrzymałość złącza  ≥ 200 N/50 mm

Giętkość w niskich temperaturach  ≤ -30 °C

Wodoszczelność spełnia

Trwałość po sztucznym starzeniu: spełnia

Trwałość po działaniu chemikalii spełnia
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Deklaracja Właściwości Użytkowych             
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011                                                                               
zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE nr 574/2014)
               

IMBERAL® SKB 89B
Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych i  niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
SIEVT-110826-00-EN13969-EN14967

Zastosowanie:
Samoprzylepna na zimno membrana bitumiczna jako hydroizolacja pozioma .

Producent:
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück;                                                      
Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System oceny I weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3

Sharmonizowana norma techniczna :
EN 14967:2006

Notyfikowana jednostka:
Notyfikowana jednostka SKZ – TeConA GmbH, nr identyfikacyjny NB 1213, prowadziła określenie typu 
wyrobu według systemu 3 i wydała co następuje: Raport Badań  nr 95193/11-I.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień Klasa E

Wodoszczelność spełnia

Wytrzymałość na uderzenie
 ≥ 200 mm (metoda A) 
 ≥ 600 mm (metoda B) 

Trwałość po działaniu chemikalii spełnia

Trwałość po sztucznym starzeniu: spełnia

Giętkość w niskich temperaturach  ≤ -30 °C

Właściwości użytkowe tego wyrobu  są zgodne z deklarowanymi właściwościami. Za wydanie  tej deklaracji
zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 odpowiada  wyłącznie wyżej wymieniony  producent. 

Podpisał za producenta i w imieniu producenta: 
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Osnabrück, 11.12..2020   
Miejsce i data                   

Dr. Michael  Fooken               
Leiter Forschung & Entwiklung   




