
IZffi
006-03-polishl. Unikalny kod identyfrkacYjn ktu

P atr z etykieta pro duktu

IZOVAT 2OO

2"Typ, partra lub numer seryjny czy kaady inny element, umoZliwraj4cy

identyfikacj E produktu budowlanego zgodnie z Rozporz4dzeniem (UE)

nr 305/201 1.

Izolacja cieplna w
budownictwie

3. Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewtdziane ptzez

zaklad pro dukcyj n y zgo dme ze sto s owan4 harmo n rzow anq sp ecyfi kacj q

OBIO LLC ZOVAT
Z7tomreru, ul. PromYslova, 6

e-mail : info @tzov at.ua

strona internetowa:
www,izovat.ua

teleforVfaks : +3 8 (04 1 2) 4 12- 4 12

4 . N dr* a Ja*te strowana fiazw a handl o wa b 4dL zat ej estrowana marka

handlowa zgodnie z art. | 1(5) CPR

System 15 'Syrte"r bQdZ systemy oceny i okreslenia staloSci jakoSci materialu

budowlanego zgodnie z CPR

6igan c Budownictwa, Praga dokonal kontroli

zal<l.aiow,kontroli w zal4.adach i ci4gtej monitorowanej zakladowej kontroli zgodnie z systemem 1 otaz

awil certyfikat zgodnoSci UE - zgodnoScr.

7. Norma zharmontzowana EN 13162:2012+Al:2015

8. Deklarowane wlaSciwoSci uzytkowe:
MW,F,N1 3 1 62-T5-DS(70.90)-cs(l0)80-TR1 5-PL(5)900-MU1 - wV

Podstawowe charakterYstYki
Wyma gania postanowieri, przewidziane przez

Standard Europej ski, pozimy-lg! ldaqy-
Deklarowana

WartoSd

Reakcja na ogief,
charakterystyki klasY Euro

4.2.6. Reakcja na ogieri klasa Euro A2

Emisja substancji
niebezpiecznych

4.3 .L3 Emisj a substancj i niebezpieczny ch NPD

Opor cieplny i przewodnoSi
cieplna

+Zt Wtp6lczynnik przewodzenia cieple, )'D 0,037 W/mK

4.2.I Opor cieplnY, Rpu) Patrzzal4cznik A

Wymiary 4 .2.2 DtusoSi/S zeroko Sd +2,0o/o +1,5o/o

4.2.3 GruboS6, klasa Ti T5

4.2.4 Prostok4tnoSi < 5mm/m

4 ? 5 Plasko(6. >6mm

4.2.1 CharakterystYki zuZY cra' )

Nie ulega
zmianom z
czasem")

TrwaloSd reakcji na ogieri jako
pr zectw dzial anie c iePlu,
wplywom atmo sferYc zny m,
przebie gu czasul zuLY cru

+1 io/"TrwaloS6 op6ru cieplnego jako
pr ze ciw dzialante c i eplu,
wplywom atmosferyc znym,
przebiegu czasul zuzYciu _

4.3.2 StabilnoSd wymiarow w warunkacn pewneJ

femneratutv i wzslednei wilgotnoSci, DS ( 70'90 )
4.2.1 Op6r cieplny i przewodnoSi cieplna,

Rlu) i rod)

Nie ulega
zmianom zzasem

WvtrzvmaloSi na Sciskanie C:.: Wytrzymil.ol(, na Sciskanie przy I0 o/o

wzglqdne g o zmeksztalcenia, CS
80 kPa

4.3.5. Obci4zenie skuPione, PLI!) 900 N

W ytrzy malo S 6 na rc zciqganre 4 .3 .4 W Wzymilslc na r ozci4ganie pro stopadle do

powierzchni czolowe.itr, TI
15 kPa

S



Wska2nik pochlaniania
dZwieku

4.3.11 Pochlanianie dZwiqku, AW NPD

WskaZnik izolacyjnoSci od
dzwigk6w uderzeniowych
(dla podl6g)

4.3.9 SztywnoSc dynamiczna, SDi NPD
4.3.10.2 Grubo5i, mm lub T klasa NPD
4.3.10.4 SciSliwoSi. CPi NPD
4 .3, I 2 Odporno Sd na przepus zczalnoic powietrza,
AFr

NPD

Wskaznik izolacyjnoSci od
dZwigkow przenoszonych
drosa bezpoSrednia

4.3 .12 OdpornoS6 na przepus zczalnoic powietrza,
AFr

NPD

Dlusotrwale tlenie 4.3.I5 Dlusotrwale tlenie NPD
Nasi4kliwoSi 4.3.7.\ Kr6tkotrwale wchlanianie wody, WS <lkglm"

4.3,7.2 Dlugotrwale wchlanianie wody, WL(P) <3kglm"

P rzepuszczalnoSi pary wodnei 4.3.8 PrzepuszczalnoSi pary wodne.j, MUi MUI
NPD - WaSciwoSci UZytkowych Nieustalone

u) 
- Dla wyrob6w o nier6wnomiernej gruboSci (naprzyklad, dla wyrob6w stozkowychbqdLklinowych)

podana zostala tylko przewodnoSi cieplna

o)- Brak zmran we wlaSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogief

') - PalnoSd wyrob6w z welny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrob6w pod

wzglEdem klas Euro polega na zawartoSci substancjr organtcznej, kt6ra nie wzrasta z ezasem,

o) - PrzewodnoSc cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem. Dane doSwradczalne wskazuj4 na

stabiln4 strukturg wl6kien. W porach, oproczpowietrza, brak innego gazu.

e) - Ta charakteryslykatakle obejmuje obr6bkg i montaz.

9, WydajnoSi produktu, wymienionego w punktach 1 i 2, jest zgodna z wydajnoiciq, zadeklarowanq w
punkcie 8. To oSwiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wylqczn4 odpowiedzialnoSc

producenta, wymienionego w punkcie 4 ,

Ukraina, 2016.03.15 Zastgpca Dyrektora OBIO LLC
M. Desna.
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