
Deklaracja WlaSciwoSci U2ytkowych

DoP-00 1 -04-CpR-20 I 6-03_t s

l. Unikalny kod identyfikacyjny p.oduktu
001-04-polish

rv 30512011.

2.Typ, pafiia lub numer so
identyfikaciE produktu budowlane go zgodnie iRorporr:4dzeniem (uE) P atr z etykieta pro duktu

IZOVAT 180
3. Przeznaczenie docelow" p
zaklad pro dukcyj n y zgo dnie ze sto s o wan4'ut-orirtwan? sp e cyfikaci 4techniczna

Izolacja cieplna w
budownictwie

4. Nazwa, zarej estrow ana nazwahand
handlowa zgodnie z art, Il (5) CpR

OBIO LLC IZOY AT
Zytomierz, ul. Promyslova, 6

e-mail : info@izov at.ua
strona internetowa:

www,izovat.ua
telefon/faks :+3 8(04 1 2 ) 412-4 125, System b4d2 systemy ocen), i

budowlanego zgodnie z CpR System 1

EN 13162:2012+At:20t5

stawil cerlyfikat zgodnoSci UE zeodnoSci.
7. Norma zharmonizowana

6. Organ cer-tyfikuj4cy

ii1ti1.",,Y:3:f:liY^1*1i9":1.: ciqglej monitorowanei zaktad.owej kontroli zgodnie z systemem t oraz

8. Deklarowane wlaSciwoSci uz\.tkowe:
MW-EN t3r62-Ts-DS ( 70.9 0)-CS( 1 0)60-TR 1 ) -pr r{\?nn_n/rr T1 IT T)\ II/CI

Podstawowe charakterystvki Wymagania postanowieri, prre*idnun" prre,
Standard Euroneiski. nnzinm., lrrh t.to..,

Deklarowana
WartoSdReakcja na ogieri,

charakterystyki klasy Euro

rqv ruso Y

-r"*t-, r" 
"gieri 

klasa Euro

4.3.13 Emisja substancji niebezpiec znych

AI
Emis.ja substancji
niebezpiecznych NPD
Op6r cieplny i przewodnoSi
cieplna

+.2 I wspolczynnlK przewodzenia cienla 1 0,037 WmK
4.2.7 Opor cieplny, Rpu)

4.2.7 Charakterysryki zuzy ciab)

Patrz zalqcznik A
Wymiary

+2,0Yo +7,5yo

T5
< 5mm/m

>6mmlrwaloSi reakcji na ogie6 jako
przeciw dzialanie cieplu,
wplywom atmosferyc znym,
pr zebie gu czasu I zu4y cru

Nie ulega
zmianom z
czasemt)

TrwaloSd op6ru cieplnego jako
pr ze ciw dzi al anie c i eplu,
wplywom atmo sfery c zny m,
przebi egu c zasul zu2y ciu

+7,00A

Nie ulega
zmianom zzasemW Snrzymalo Sc na S ciskani e

60 kPa

700 NW ytzymalo Si na r ozerqganre

12kPa



WskaZnik pochlaniania
dZwieku 4.3.1 1 Pochlanianie dzwigku, AW NPD
Wskaznik izolacyjnoSci od
dzwigk6w uderzeniowych
(dla podt6g)

+.:.y sztywnoSc dynamiczna, SDi NPD
4.3.10.2 GruboSi, mm lub T klasa NPD
!3.19.4 SciSliwoSi, CPi NPD
4.3.12 OdpornoSi na przepus zczalnoll, powietrz4
AFr

4.3 .12 OdpornoSi na przepus zczalnolc powietrza.
AFr

NPD
WskaZnik izolacyjno6ci od
d2wigk6w przenoszonych
drog4 bezpoSredni4

NPD

Dlugotrwale tlenie
NPD

Nasi4kliwoSi +.J. / .I KrotKotrwale wchlanianie wody, WS <Lkglm'
4.3.7.2 Dlugotrwale wchlanianie wodv wT rp\ <3kglm"

P r zepuszczalnoS6 pary wodnei +.:.r rrzepuszczalnoSc pary wodnej, MUi MU1
NPD - WaSciwoSci Uzytkowych Nieustalone

')- Dla wyrob6w o nier6wnomiernej gruboSci (naprzyldad, dla wyrob6w stozkowyc hbqd1klinowych)
podana zostalatylko przewodnoSd cieplna

or- Brak zmian we wlaSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogief,

') - Palnosi wyrob6w z welny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrob6w pod
wzglgdem klas Euro polega na zawafiosci substan cji organicznej, kt6ra nie wzrasta z ezasem.

o) - Przewodnosi cieplna wetny mineralnej nie ulega zmianom z czasem. Dane dosw iad,czalnewskazuj4 na
stabiln4 strukturg wt6kien. w porach, oprocz powieftza,brak innego gazu.

e) - Ta charakterys tyka takke obej muj e obr6bkg i montu|.

9' Wydajnosc produktu, wymienionego w punktach I i 2, jest zgodn a z wyd,ajnosci4, zadeklarowan* wpunkcie 8' To oswiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wylqczn4 odpowiedzialnosi
producenta, \ rymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016.03.15 Z)art4p c aDyrektora OB I O LLC
M. Desna.


