
tzffi
013-03-polishl. Unikalnv kod identyfikacYjn ktn

Patrz etykieta produktu

TZOVAT 80
2.Typ,partralub numer seryjny czy kazdy inny element, umozliwiaiqcy

identyfi kacj g produktu budowlanego zgodnie z Rozporzqdzeniem (UE)

m 3051201L

Izolacja cieplna w
budownictwie

3. Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewrdziane ptzez

zaklad pro dukcyj ny z go dnie ze sto s owan q harmonrzowan4 specyfikacj q

OBIO LLC IZOY AT
Zytomieru, ul. PromYslova, 6

e-mail : rnfo@rzov at.ua

strona internetowa:
www.izovat.ua

teleforVfaks : +3 8 (04 I 2) 4 12 - 412

ffi ana fiazw a handl o wa b qdL zarcj estrowana marka

handlowa zgodnie z art. 11(5) CPR

System 15. System b4dZ systemy oceny i okreslenia staloSci jakoSci materialu

hudowlaneso zsodnie z CPR

6. Organ certyfikuj4cy nr 1020 - Techniczny i Badawczy Instytut Budownictwa, Praga dokonal kontroli

zakladow,kontroli w zakladach i ci4glej monitorowanej zal<Nadowej kontroli zgodnie z systemem 7 otaz

awil certvfikat zsodnoSci UE - zgodnoScr.

7. Norma zharmontzowana EN 13162:2012+41 :2015

8. Deklarowane wlaSciwoSci uZytkowe:

MW-EN1 3 1 62-T5-DS(70,90)-cs(10)2O-MU1 -AW0'75-WL

Podstawowe charakterYstYki
Wymagania postanowieri, przewidziane przez

Standard Europejski, poziomy lub klasy
Deklarowana

WartoSd

Reakcja na ogief,
charakterystyki klasy Euro

4.2.6. Reakcja na ogieri klasa Euro A1

Emisja substancji
niehezniecznvch

4.3.I3 Emisj a substancj i niebezpieczny ch NPD

Op6r cieplny i przewodnoSd

cieplna

42.t Wtpolczynnik przewodze4iagieple, \D 0,035 W/mK

4.2.I Opor cieplnY, Rpu) Patrz zil.qcznik A

Wymiary 4.2.2 DI\soS6/ S zeroko 56 +2,0o/o +1,5o

4.2,3 GruboSi, klasa Ti T5

4.2.4 ProstokatnoS6 < 5mm/m

4.2.5 PlaskoSi >6mm

TrwaloSi reakcji na ogien jako
przeciw dzialani e ci ePlu,

wplywom atmo sferyc znym,
orzebie su czasul zuLy ctu

4.2.7 Char akterystyki zuZY ctao 
)

Nie ulega
zmlanomz
czasemt)

Trwalo6i op6ru cieplnego jako
pr zeciw dzialanie cieptu,
wplywom atmo sferyc znym,
przebi e gu czasul zuLY cru

4.3.2 StabilnoSc wymiar6w w warunkach pewne.l

temneraturv i wzslednei wilgotnoSci, DS ( 70.90 )
+l,}yo

4.2.7 Opor cieplny i przewodnoS6 cieplna,
R^o) i ),^d)

Nie ulega
zmianom zzasem

20 kPaW ytrzy milo Sd na Sciskanie 4.3.3 Wytlzymalolc na Sciskante ptzy IU "/o

wzsledne q o zmeksztalcenia, C S

4 3 5 Obcia)ente skunione. PL(5) NPD

NPDW ytrzymalo Si na r ozciqganre 4.3 .4 Wytrzymalolc na rozcrqgafi e prostopadle do

nn.rxrierzchni c.zoloweit). TR

0,75 MFIWskaznik pochlanianta
dzwieku

4.3 .I 1 Pochlanianie dzwigku, AW

WS



WskaZnik izolacyjnoSci od
dZwigk6w uderzeniowych
(dla podt6g)

4.3.9 SztywnoS6 dynamiczna, SDi NPD
4.3.I0.2 GruboS6, mm lub T klasa NPD
4.3.10.4 SciSliwoSc, CPi NPD
4 .3 . 12 O dp orno S i na przepus zczalno Sf p owietrza,
AFr NPD

WskaZnik izolacyjnoSci od
dZwigk6w przenoszonych
droga bezpoSrednia

4 .3 . 12 O dporno 56 na przepus zczalnoS1 powretrza,
AFr

NPD

Dlusotrwale tlenie 4.3,I5 Dlusotrwale tlenie NPD
Nasi4kliwoSi 4.3.7.1 Kr6tkotrwale wchlanianie wody, WS <Ikglm'

4.3,7 .2 Dlugotrwale wchlanianie wody, WL(P) <3kglm'
P rzepuszczalnoSd pary wodnei 4.3.8 PrzcpuszczalnoSc pary wodne.l, MUi MU1

NPD - WaSciwoSci UZytkowych Nieustalone

u) 
- Dla wyrob6w o nier6wnomiernej gruboSci (naprzyklad, dla wyrobow stozkowychbqd2klinowych)

podana zostala tylko przewodnoSi cieplna

o)- Brak zmranwe wtraSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogien

') - PalnoSi wyrob6w z weLny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrob6w pod
wzglgdemklas Euro polega nazawartoSci substancjtorganicznej, kt6ranie wzrasta zczasem.

o) 
-PrzewodnoS6 cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem. Dane doSwtadczalne wskazuj4 na

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

e)- Ta charakterystykatakze obejmuje obr6bkg i montaZ,

9" WydajnoSc produktu, wymienionego w punktach I i2,jest zgodna zv,rydajnoSci4, zadeklarowan4 w
punkcie 8. To oSwiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wyl4cznE odpowiedzialnoSi
producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016.03.I5 ZastEpca Dyrektora OBIO LLC
M. Desna.


