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DIKJARAZZJONI TAL-PRESTAZZJONI 

 

 
1. Kodiċi ta' identifikazzjoni unika tat-tip ta' prodott:  CT-20™ 
 
2. Użu intenzjonat/użijiet:  Element reżistenti għall-ilma fuq ħitan, soqfa, soffitti, u pitched roofs u bħala kisi protettiv  

fuq struttura ta' ħajt, struttura ta' saqaf jew roof deck, kontra elementi li jmermru bħax-xita, borra, silġ,  
trab li jinġarr mir-riħ, radjazzjoni UV, u materjali oħrajn. Il-bitumen shingles huma maħsuba għal bjut inklinati  
f'angoli ta' aktar minnn 9.5°. Applikazzjonijiet għal angoli baxxi (9.5° sa 18.5°) jeħtieġu underlayment addizzjonali.   
L-uċuħ tas-saqaf mhumiex aċċessibbli mingħajr protezzjoni u evalwazzjoni tas-sigurtà. Il-prodott mhuwiex evalwat għal 
grad ta' kemm jiżloq. 

 
3. Manifattur: CertainTeed Corporation  

20 Moores Road 
Malvern PA 19355  Stati Uniti ta’ l-Amerika 

 
4. Rappreżentant awtorizzat: mhux rilevanti 

 
5. Sistema/i ta' AVCP: 4 
 
6a. Standard armonizzat: mhux rilevanti  
 Korp/i Nnotifikati: mhux rilevanti 
 
6b. Dokument ta' Evalwazzjoni Ewropea: 220020-00-0402 

Evalwazzjoni Teknika Ewropea: ETA 16/0028 
Korp ta' Evalwazzjoni Teknika: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 
Korp/i Nnotifikati:  mhux rilevanti 

 
7. Prestazzjoni iddikjarata:  

 
Karatteristiċi essenzjali Prestazzjoni 

Reazzjoni għan-nar Klassi F 

Prestazzjoni ta' nar estern Klassi FROOF 

Kontenut u/jew ħruġ ta' sustanzi perikolużi Il-prodott ma fihx/ma jerħix sustanzi 
perikolużi speċifikati f'TR 034 

Permeabilità tal-ilma tal-kisi tal-bejt 
− Massa tal-bitumen 

 
− Propjetajiet ġeometriċi 

o Wisgħa 
o Għoli 
o Straightness 
o Squareness 

 
971 ± 150 g/m

2
  

(<1300  g/m²) 
 

                   915  3 mm 

                   305  3 mm 
                  -2.0 < e < 2.0 
                              d < 2 

Durabilità tal-permeabilità tal-ilma (tal-kisi tal-bejt): 
o Reżistenza tal-fluss f'temperatura għolja 
o Adeżjoni tal-granuli minerali u flakes of slate 
o Assorbiment tal-ilma 

 

                           2 mm 

                           2.5 g 

                           2% 

Reżistenza għal blistering (reżistenti għall-iffriżar/biex jinħall) L-ebda difetti tal-wiċċ jew xquq 
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Karatteristiċi essenzjali Prestazzjoni 

Ippakkjar Kisi tal-qiegħ għandha tkun tali li x-
shingles ikunu jistgħu jitneħħew 

individwalment mill-ippakkjar tagħhom 
mingħajr ma tiġrilhom ħsara. 
Ħielsa minn difetti viżibbli. 

Reżistenza mekkanika: 
o Saħħa tensili (wisgħa) 
o Saħħa tensili (għoli) 
o Tul tad-difer li jirreżisti l-użu 

 

   400  N/50 mm 

   400  N/50 mm 

                    100 N 

Durabilità tar-reżistenza mekkanika 
– Reżistenza għar-radjazzjoni UV 

o Saħħa tensili (fid-direzzjoni tal-għoli tax-shingle) 
o Saħħa tensili (fid-direzzjoni tal-wisgħa tax-shingle) 
o Tul tad-difer li jirreżisti l-użu    

 
– Reżistenza għal heat aging  

o Reżistenza tal-fluss f'temperatura għolja 
o Adeżjoni tal-granuli minerali u flakes of slate 
o Saħħa tensili (fid-direzzjoni tal-għoli tax-shingle) 
o Saħħa tensili (fid-direzzjoni tal-wisgħa tax-shingle) 
o Tul tad-difer li jirreżisti l-użu    

 
L-ebda qsim jew xquq 

 400  N/50 mm 

 400  N/50 mm 

                    100 N 
 
 

                   2 mm 

                    2.5 g 

 400  N/50 mm 

 400  N/50 mm 

                     100 N 

 
 
 
8. Dokumentazzjoni Teknika Xierqa u/jew Dokumentazzjoni Teknika Speċifika: mhux rilevanti 
 
 
Iffirmat għal u għan-nom tal-manifattur minn:  Kermit Stahl, Direttur 
 
Fi:  Malvern, PA 
 
Firma:  ________________________________________________ Data:  25 ta' April, 2016 
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