












Anna Lentschat - tłumaczprrysięety jęTyka nięmieckiego,
wpisana na listę tłumaczy przysięgĘch Ministra Sprawiedliwości pod numerem: TPl75l07

UWIERZYTELN IONE TŁUMACZENIE Z JEZYKA N IEMIECKIEGO

zakład kontrol i Materiałów
U niwersytet w Stuttgarcie
Skr. poczt. 801 140 . D-70511 Stuttgart
Telefon: (0711) 685 - 0

Jednostka ds. badań, nadzoru i ceńyfikacji, uznana
pzez Niemiecki lnstytut Techniki Budowlanej
N umer identyfi kacyjny B\Ą/U-03

Wydział Ochrony Przeciwpożarowej - Referat ds. rcakcji mateńałów budowlanych na ogień

Ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego

Numer świadectwa badania:

Przedmiot:

P_BWU03_1_1 6.3 211

Pokrycie dachowe odporne na ogień lotny i promieniowanie cieplne,
wykonane z modułow fotowoltaicznych ,,S18 sol" lub ,,S19 sol" lub
,,S79 sol" lub ,,S81 sol" lub ,,S83 sol" dla kazdego nachylenia dachu
bez ograniczen, zgodnie z pruepisami administracyjnymi
Techniczne Przepisy Budowlane - W TB - Ogłoszenie Ministerstwa
lnfrastruktury i Planowania Pzestrzennego z dnia 17 pażdziernika
2018 r., ostatnio poprawione i zmienione w dniu 05.a2.2019 r. i

06.02.2a1 9 r., hf bieżący C 4.8

aleo solar GmbH
Marius-Eriksen-Str. 1

17291 Prenzlau

4 marca 2O2a r.

31 stycznia 2023 r.

[Logo: MPA Stuttgart] Zakład Kontroli Materiałów
Uniwersytet w Stuttgarcie

wnioskodawca:

Data rnrydania:

Termin ważności do:

Na podstawie niniejszego ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego można stosować wyżej
wymieniony pzedmiot w rozumieniu prawa budowlanego poszczególnych kĘów zwiąkowych.

Niniejsze ogólne świadechłlo badań nadzoru budowlanego obejmuje 6 stron i4 załączniki.
Niniejsze ogólne świadec,ttłvo badań nadzoru budowlanego za tępuje ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego P-
BWIJ03-|- 16.3,211 z dnia 4 kwietnia 2018 r, Dla wĄv pzedmiotu wystawiono po raz pierwszy świadectwo użyteczności nadzoru
budorlanego w dniu 31 stycznia 2O13 r. Sądem właściwym jest sąd w Stuttgarcie, miejscem spełnienia świadczenia jest
Stuttgań.

[Pieczęć okrągła z herbem itreścią: Uniwersytet
w Stuttga rci e, Zakład Ko ntrol i Materiałów ( 1 4)]
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[Pieczęc okrągła z herbem i treścią: Uniwersytet
w Stuttgarcie, Zakład Kontroli Materiałow (14
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Anna Lentschat - tłumacz przysięgł językaniemieckiego,
wpisana na lisę tłumaczy prrysięgĘch Ministra Sprawiedliwości pod numerem: TPl75107

zakład kontrol i Materiałów
Uniwersytet w Stuttgarcie

Strona 2 ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego P-BWU03-1-16.3,211 z 4 marca2020 r.

Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego nie zastępuje pozwoleń, aprobat i

zaświadczeń, wymaganych przez prawo dla realizacji pzedsięwzięć budowlanych,

Niniejsze ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego wydawane jest bez uszczerbku dla
praw osób tzecich, w szczególności praw własności prywatnej.

Producenci i dystrybutorzy pzedmiotowego typu wyrobu muszą, bez uszczerbku dla dalszych
regulacji zawaĘch w ,,Postanowieniach szczególnych", przekazać użytkownikowi
pzedmiotowego typu wyrobu kopie niniejszego ogólnego świadectwa badań nadzoru
budowlanego i zwrócić uwagę na to, że niniejsze ogólne świadectwo badań nadzoru
budowlanego musi byó dostępne w miejscu użytkowania tego wyrobu. Kopie niniejszego
ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego udostępnia się na żądanie
zainteresowanych stron.

Niniejsze ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego może być powielane jedynie w
całości. Publikowanie niniejszego świadectwa we fragmentach wymaga zgody Zakhdu
Kontroli Materiałów - Uniwersytet w Stuttgarcie (lnstytut Otto Grafa). Teksty i rysunki z broszur
reklamowych nie mogą być spzeczne z niniejszym ogólnym świadectwem badań nadzoru
budowlanego. Tłumaczenia niniejszego ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego
muszą zawierać adnotację ,,Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej wersji językowej,
niezweryfikowane pżez Za?,ład Kontroli Materiałów - Uniwersytet w Stuttgarcie (lnstytut Otto
Grafa)".

Niniejsze ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego wydawane jest z możliwością jego
odwołania. Postanowienia niniejszego ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego
mogą być w późniejszym czasie uzupełniane i zmieniane, w szczególnościjeżeli wymaga tego
nowa wiedza techniczna.

Typ wyrobu vrymieniony w niniejszym ogólnym świadectwie badań nadzoru budowlanego
wymaga świadectwa zgodności,

[Pieczęc okrągła z herbem i treścią: Uniwersytet
w Stuttgarcie, Zakład Kontroli Materiałow (14)]

1.

2.

3.

5.

6.

4.

&^-*{W



Anna Lentschat - tfum acz ptzysięgły językaniemieckiego,
wpisana na listę tfumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/7 5la7

zakład kontroli Materiałów
Uniwersytet w Stuttgarcie

Strona 3 ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego P-BWJ03-1-16.3.21 1 z 4 marca1020 r.

ll. Postanowienia szczególne

1. przedmiot i zakres stosowania

1.1 Płzedmiot

Niniejsze ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego doĘczy produkcji i stosowania typów
wyrobów służących do wytwazania pokryć dachowych, które muszą spełniać wymagania dotyczące
odporności na ogień lotny i promieniowanie cieplne zgodnie z normą DlN 4102-7: 1998-07 w zwiąku
z normą DlN SPEC 4102-23: 2011-10, rozdzlały 1,2, 3, 4 i 7 lub normą DlN CEN/TS 1187: 2012-03
Procedura badawcza 1 w związku z normą DlN SPEC 4102-23: 2011-10, rozdziaĘ 1, 2, 3, 4 i 7 lub
normą D|N CEN/TS 1187: 2012-03 Procedura badawcza'l w związku z normą DlN CEN/TS
16459:2014-03, rozdziĄ 1, 2, 3, 4, 7 i załącznik A, zgodnie z pzepisami administracyjnymi
Techniczne Pzepisy Budowlane - W TB - Ogłoszenie Ministerstwa lnfrastruktury i Planowania
Pzestzennego z dnia 17 pażdziernika 2018 r., ostatnio poprawionymi i zmienionymi w dniu
05.a2.2O19 r, i 06,02.2019 r., nr biezący C 4.8.

Pokrycie dachowe składa się od dołu do góry z biegnących poziomo łat drewnianych oraz modułów
fotowoltaicznych ,,S18 sol' lub ,,S19 sol' lub ,,S79 sol" lub ,,S81 sol" lub ,,S83 sol", mocowanych
mechanicznie pzy pomocy uchwytów hakowych ze stali szlachetnej.

1.2 Zakres stosowania

1.2.1 Niniejsze ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego jest waźne jedynie w takim
zakresie, w jakim spełnione są wymagania określone w pżepisach administracyjnych
Techniczne Pzepisy Budowlane - W TB - Ogłoszenie Ministerstwa lnfrastruktury i

Planowania Pzestzennego z dnia 17 pażdziernika 2018 r., ostatnio poprawionych i

zmienionych w dniu 05,02.2019 r. i 06,02.2019 r., nr bieżący C 4.8.

1.2.2 Pokrycia dachowe, do których stosuje się niniejsze ogólne świadectwo badań nadzoru
budowlanego, wymienione są w zestawieniu 1, w zaĘc,znikach 2 do 4.
Pzedmiotowe pokrycia dachowe dopuszczone są dla kaźdego nachylenia dachu bez
ograniczeń.

1,2.3 Pzedmiotowe konstrukcje zostały ocenione jedynie z punktu widzenia ochrony
pzeciwpożarowej, decyĄa o konieczności zastosowania w tym pzypadku bariery
paroizolacyjnej podejmowana jest pzez pĄektanta na jego własną odpowiedzialność.

1.2.4 \Ą|kazanie spełnienia dalszych wymogów nadzoru budowlanego, dotyczących takich kwestii
jak stateczność, odpornośó ogniowa, izolacja termiczna lub dźwiękowa, lub ochrona zdrowia i

środowiska, nie jest przedmiotem niniejszego ogólnego świadectwa badań nadzoru
budowlanego.

W tym zakresie konieczne są dalsze / inne dokumenty (ogólna aprobata nadzoru
budowlanego).

[Pieczęc okrągła z herbem i treścią: Uniwersytet
w Stuttgarcie, Zakład Kontroli Materiałow (14)l

f-,;"ą
-d.;t$'r\o
Ją-
ó_ t\. \
,9- Ę ,{*'

ę-;z39

Ą
ł
lJ

ń",rr,ń* ńfu,



Anna Lent§chat - tłumacz prrysięgły języka niemieckiego,
wpisana na listę tłumacry przysięgłych Ministra Sprawiedliwośoi pod numerem: TPl15l07

zakład kontroli Materiałów
U niwersytet w Stuttgarcie

Strona 4 ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego P-BWIJ03-|-16.3.211 z4 marca2020 r.

2. Postanowienia dotyczące typu wyrobu

2.1 Właściwości i skład

2,1.1. Pokrycie dachowe może byó wytwożone wyłącznie zgodnie z zestiawieniem 1 w
zaĘcznikach 2 do 4 itylko pzy zastosowaniu produktów tam wymienionych.

2.1.2. Pokrycie dachowe jest wykonane (od góry do dołu) z modułów fotowoltaicznych ,,S18 sol" lub
,,S19 sol' lub ,,S79 sol" lub ,,S81 sol" lub ,,S83 sol", mocowanych mechanicznie pzy pomocy
uchwytów hakowych ze stali szlachetnej, olaz z łat drewnianych, pzebiegających poziomo w
odstępach < 870 mm.

2,1.3, Wszystkie zastosowane produkty muszą posiadać świadectwo potwierdzające klasę materiału
budowlanego 82 zgodnie z normą DlN 4102 lub klasę E zgodnie z normą DlN EN 13 501-1.

2.1.4, Skład produktu musi być zgodny z informacjamizłożonymiw ZakŁadzie Kontroli Materiałów -
Uniwersytet w Stuttgarcie (lnstytut Otto Grafa).

2.'1.5. Procedura badawcza

Typ pzedmiotowego wyrobu powinien spełniać wymagania dla pokryć dachowych odpornych
na ogień lotny ipromieniowanie cieplne zgodnie z normą DlN CEN/TS 1187: 2012-03,
Procedura badawcza 1 w zwiąku z normą DlN SPEC 4102-23:2O11-1O, rozdziały 1,2, 3, 4 i

7 lub D|N CEN/TS 16 459: 2014-03, rozdziały 1,2,3,4,7 izałącznikA.

2.1.6. Podstawy pzeprowadzonych badań w celu wydania ogólnego świadectwa badań nadzoru
budowlanego

Nazwa jednostki
badawcze1

zleceniodawca Nr raportów / data procedura
badawcza l

reguły

zakład kontroli
Materiałów w

Stuttgarcie a672

aleo solar GmbH,
17291 Prenzlau

PB 903 8015 000-1
z 4 marca 2a20 r.

DlN CEN/TS
1187:2012
procedura

badawcza 1

[Pieczęć okrągła z herbem i treścią: Uniwersytet
w Stuttgarcie, Zal<ład Kontroli Materiałów (14X
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Anna Lentschat - tłumacz przysięeĘ jęTyka niemieckiego,
wpisana na listę tłumaczy przysięgĘch Ministra Sprawiedliwości pod numerem: TPl75la7

zakład kontroli Materiałów
Uniwersytet w Stuttgarcie

Strona 5 ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego P-B\A/U03-|-16.3.21 1 z 4 marea2a20 r.

3. Wykazanie zgodności

3,1. Typ wyrobu wymieniony w niniejszym ogólnym świadectwie badań nadzoru budowlanego
wymaga świadectwa zgodności.
Zgodnie z wyĘcznymi rozdziału C1 pzepisów administracyjnych Techniczne Pzepisy
Budowlane - W TB - Ogłoszenie Ministerstwa lnfrastruktury i Planowania Pzestrzennego z
dnia 17 października 2018 r., ostatnio poprawionych i zmienionych w dniu 05,02.2O19 r. i

06.02.2019 r,, użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia zgodności typu wyrobu z
niniejszym ogólnym świadectwem badań nadzoru budowlanego popęez deklarację
zgodności.

3.2 Pzedsiębiorca wykonujący pokrycie dachowe musi wystawić zleceniodawcy na piśmie
deklarację zgodności, którą zaświadea, że wykonane pżez niego pokrycie dachowe jest
zgodnie z postanowieniami niniejszego ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego.

4. Postanowienia dotyczące urykonania

4.1 Poszczególne warstwy pokrycia dachowego muszą byó mocowane zgodnie z zaŁącznik,ami 2
do 4.

4.2 Odstępy pomiędzy łatami drewnianymi podstawy nośnej muszą wynosić ś 870 mm,

4,3 Pzy produkcji w/w typu wyrobu nalezy przestrzegać postanowień rozdziału ll 2.1.

4.4 Pod pokryciem dachowym nie wo]no umieszczać żadnych dodatkowych warstw
uszczelniających dach.

Pzedmiotowe konstrukcje zostały ocenione jedynie z punktu widzenia ochrony
pzeciwpożarowej, decyzja o konieczności zastosowania w tym pzypadku bariery
paroizolacyjnej podejmowana jest pzez projektanta na jego własną odpowiedzialność.

[Pieczęc okrągła z herbem i treścią: Uniwersytet
w Stuttgarcie, Zakład Kontroli Materiałow (14)]

"ą

,*9

T-
J^\óś
ł,.łYłł d z



Anna Lentschat - tłumaaz przysięgły języka niemieckiego,

5.

wpisana na li tłumaczy przrysięgĘch Ministra Sprawiedl iwości pod numęrem : TP / 7 5 l 07

zakład kontroli Materiałów
Uniwersytet w Stuttgarcie

Strona 6 ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanego P-BWU03-|-16.3.211 z4 marcaŁO2o r.

Podstawa prawna

Niniejsze ogólne świadectwo badań nadzoru budowlanego wydane zostiaje na podstawie 19
Ustawy Prawo Budowlane KrajuZwiąkowąo Brandenburgia (BbgBO) w wersji ogłoszonejw
dniu 15 listopada 2018 r, w zwiąku z pzepisami administracyjnymi Techniczne Przepisy
Budowlane - W TB - Ogłoszenie Ministerstwa |nfrastruktury i Planowania Pzestrzennego z
dnia 17 października 2018 r., ostatnio poprawionymi i zmienionymi w dniu 05.02.2019 r. i

06.02.2019 r., nr bieżący C 4.8. Należy pzestzegać odpowiednich podstaw prawnych
zawaĘch w prawie budowlanym pozostałych kĘów związkowych.

pouczenie o środkach zaskażenia

Od niniejszego ogólnego świadectwa badań nadzoru budowlanąo można wnieśó odwołanie
w terminie jednego miesiąca od jego ogłoszenia. Odwołanie należy złożyć na piśmie lub
ustnie do protokołu na Uniwersytecie w Stuttgarcie, na adres KeplerctraBe 7, 70174 Stuttgań
lub skr. poczt. 106037, 70049 Stuttgań,

Vlłdział Och rony Pzeciwpożarowej
Referat ds. reakcji materiałow budowlanych na ogień

lnżynier prowadzący badania [Pieczęó okrągła z herbem i Zastępca kierownika jednostki badawczej
[Podpis nieczytelny] treścią: Uniwersytet w [Podpis nieczytelny]
mgr inż. (FH) Frank Waibel Stuttgarcie, Zal<ład Kontroli mgr inż. Sabrina Heldele-Twietmeyer

Materiałów (14)]

Niniejszgm po&aiadeam z.godnaść potllgższego tfumae,enia ze slcanem dolumenhl u,l jęzglu niemieckim-
Anna Lentschat - tfumae płzgsięgłg jęzaka. niemieckiego, upisana na listę tfumaeg ptzgsięgłgdt Ministra
Sprauiedlhaościpod numerem: TP/75/O7; Sza,eciry 17.08.2O2O; Numerrepeńorium: 658/2O2O
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