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002-04-polish2.Typ, partia lub

identyfi kacj g produktu budowranego zgodnie z Rozporzqdzeniem (UE)nr 30512011.
Patrz etykieta produktu

IZOVAT lOO
3. Przeznaczeni
zaklad produkcyjny zgodnie ze stosowan 4harmonizowana specyfikaciq
techniczna

Izolacja cieplna w
budownictwie/ \T

+ . N azw a, zarej estrow ana nazw a harrdl
handlowa zgodnie z art. 11(5) CpR
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strona internetowa:

www,izovat.ua
telefon/faks :+3 8 (04 I 2 ) 4 12_4 t2

i: l{:l:- bEdz system
budowlanego zgodnie z CpR Svsfem I

7. Norma zharmonizowana
EN 13162:2012+At:2015

8. Deklarowane wlaSciwoSci uzytkowe:
MW-8N13162-Ts_ TRlO-MUI-W

Podstawow e charakterystvki Wymagania postanowi.rl@
Standard Europejski, poziomy lub klasv

Deklarowana
WartoSdReakcja na ogien,

charakterystyki klasy Euro 4.2.6, Reakcja na ogieri klasa Euro
Emisja substancji
niebezpieczn 4.3.13 Emisia substancji niebezpiec znych
op6r cieplny i prr.wodnosc--_

0,035 WmK
4.2.1 Opor cieplny, Rpr) Patrz zalycznik A

Wymiary
4 .2.2 Dlugo SilS zeroko Si

4,0Yo+7,5Yo4.2.3 GruboSi, klasa Ti
4.2.4 Prostok4tnoSi
4.2.5 PlaskoSi

TrwaloSi reakcji na ogien jako
pr zeciw dzialani e c i eplu,
wpiywom atmo sferyc zny m,

r zebie gu czasul zu2v ciu

4.2.7 Char akter-ystyki zuzy ciab)
Nie ulega
zmianom z
czasemt)

TrwaloSi op6ru cieplnego lako
p r ze ciw dzi al ani e c i eplu,
wplywom atmo sferyc zny m,

biegu czasu/zu|yctu
4.2.1 Op6r cieplny i przewodno,;e 

"i"pf 
na"

Rra) 11,-,al
Nie ulega

zmianom zzasemWy4rzymalosinasciskanie- 4.3.3Wytrzymaloilcru@
wzglQdnego znieksztalcenia, C S
4.3.5. Obciqzenie skupion.Jt(t

W ylrzy malo Si na .orc, agunG 4.3.4 Wfirzymalo'cn@
powierzchni czolowei.), TR l0kPa



WskaZnik pochlanianii
dZwieku 4,3.1 1 Pochlanianie dZwiqku. AW
WskaZnik izolacyln- Sci od
dzwigk6w uderzeniowych
(dla podt6g)

4.3.9 SztywnoSe dynamicEi, SD
4.3,10,2 GruboSi, mm lub T kl"sa
4.3.1 0.4 SciSIiwoSe. Cpi
4 a ta n I+.r.tzudpornoscnaprzepuszczalnolcpowiettm-,
AFr

WskaZnik izolacyjnoSci od
dZwigk6w przenoszonych
drogq bezpoSrednia

4.1.12 OdpornoSi na przepus zczalnolc powietrza,
AFr

4.3.1 5 D{ugotrwale tlenie
Nasi4kliwoSi A a 1 1 a, , .l+.r. /. r KrotKotrwate wchlanianie

+.J.2.2 olugotrwat.wffi
4,3,8 Prz.purr.raln@NPD-wtus.i*@talone

,;HK:r;,ffi;#fi:1T3iT'""sci (na przvktad.dra wvrob6w stozkowv chbqd2klinowych)

or- Brak zmian we wlasciwosciach wetny mineralnej w zakresie reakcji na ogieri

') - Palnosi wyrob6w z welny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu, Klasyfikacja wyrob6w podwzglgdem klas Euro polega na zawarlosci substan cji organicznej, kt6ra nie wzrasta z czasem.
d)- Przewodnosi cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem.Dane dosw iadczarnewskazuj4 nastabiln* strukturg wr6kien. w porach, optoczpowietza,brak inneg o gazu.
e) - Ta charakterys tyka takkeobejmuje obr6bkg i monta2.

9' wydajnosi produktu' wymienionego w punktach 1 i 2, jest zgodnaz wydajno sciq, zadeklarowan4 wpunkcie 8' To oswiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wyr'czn4 odpowiedzialnosiproducenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016,03.15
Zastgpca Dyrektora OBIO LLC
M. Desna.


