tzffi
Unikalny kod identyfikacy.jny produktu
2.Typ,pafiia lub numer seryjny czy kaZdy inny element, umozliwiajqcy
identyfi kacj q produktu budowlane go zgodnie z RozporzEdzeniem (UE)
nr 30512011.
3. Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewidziane przez
zaklad pro dukcyj ny z go dnie ze sto s o wan q harmonrzowan4 sp ecyfi kacj q
techmczn}
4. Nazwa, zarejestrowananazwa handlowa bqd? zarejestrowana marka
handlowa zsodnte z art. 11(5) CPR

029-03-polish

1,

5.

System b4d2 systemy oceny

Patrz etykieta produktu

IZOVAT

155

Izolacja cieplna w
budownictwie

OBIO LLC ZOVAT Zytomrerz, ul. Promyslov a, 6
e-mail : info @tzov at.ua
strona internetowa:
www.izovat.ua
teleforVfaks :+3 8(04 i 2) 412-412

i okreslenia stalosci jakosci materialu

System 1
budowlanego zgodnie z CPR
6. Organ certyfikuj4cy nr 1020 - Techniczny iBadawczy Instytut Budownictwa, Praga dokonal kontroli
zakladow,kontroli w zakladach i ci4glej monitorowanej zaktadowej kontroli zgodnie z systemem 7 otaz
zgodnoSci.
wvstawil certyfikat zgodnoSci UE
EN 13162:2012+A1:2015
7. Norma zharmontzowana

8, Deklarowane wlaSciwoSci uzytkowe:
MW-EN1 3162-T s-D S(70,e0)-cs

4.2.6. Reakcja na ogieri klasa Euro
4.3.13 Emisj a substancj i niebezpieczny ch
4.2.1 Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla, l.e

4.2.1

56 na r

ozciqganie

Wskaznik pochlaniania
dZwieku

I

Deklarowana
WartoS6
A1

NPD
0,037 W/mK

Patz zal.qcznik A

Op6r cieplny, Rpu)

+2,0o/o +1,5o

4

TrwaloSi reakcji na ogieri jako
pr ze ciw dzialame c i eplu,
wplywom atmo sferyc znym,
przebie gu czasul zuZy ctu
TrwaloSi op6r'u cieplnego jako
pr zeciw dzialani e c i eplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
przebiegu czasu I ztZy ciu
Wl.trzvmaloSi na Sciskanie

ltrzymalo

p

.2.2 DIusoS6/S zeroko Si
4.2.3 Grubo6c, klasa Ti
4.2,4 Prostokatno56

Wymiary

W

s0-TR1 s-PL(s)4s0-MULY_!(s-):w

ostanowieri, przew idziane przez
Standard Europeiski, poziomv lub klasy

Wym a gania

Podstawowe charakterystyki
Reakcja na ogiefl,
charakterystyki klasy Euro
Emisja substancji
niebezpiecznych
Opor cieplny i przewodnoS6
cieplna

(1 0)

T5

4.2.5 PlaskoSi

< 5mm/m
>6mm

4.2.7 Charakterystyki zuzy

Nie ulega
zmtanomz

ctao)

czasemt)

4.3,2 StabilnoS6 wymiar6w w warunkach pewnej
temperatury i wzglqdnei wilgotnoSci, DS ( 70.90 )
4.2.1 Op6r cieplny i przewodnoSi cieplna,
Rou)i rod)
4,3.3 WytrzymaloSc na Sciskanie przy I0 Yo
wzsledne g o zmeksztalcenia, C S
4.3.5. Obciazenie skupione, PL(5)
4.3 .4 W 5arzy malo S( na r ozci4ganie pro stopadle do
oowierzchni czolowei'), 1R

4.3.1I Pochlanianie dzwigku, AW

xl,jyo
Nie ulega
zmianom zzasem
50 kPa

450 N
15 kPa

NPD

4.3.9 SztywnoS6 dynamiczna, SDi
4.3.I0.2 GruboS6. mm lub T klasa
4.3.1,0.4 SciSliwoSi, CPi
4 .3 . 12 O dp orno S i na pzepus zczalno 5c p owi etrza,

WskaZnik izolacyjnoSci od
dZwigk6w uderzeniowych
(dla podl6g)

AFr
Wskaznik izolacyjnoSci od
dzwigk6w przenoszonych

4.3

droga bezpoSrednia

rzepuszczal no6i pary wod

NPD
u)

-

OdpornoSi na przepus zczalno1l powietrza,

4.3.I5 Dlusotrwale tlenie

Dlusotrwale tlenie
Nasi4kliwoSi
P

.I2

AFr

ne

i

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

4.3.7.I Kr6tkotrwale wchlanianie wodv" WS
4.3.7.2 Dtrugotrwale wchlanianie wody, WL(P)
4,3.8 PrzepuszczalnoSi pary wodnei, MUi

<Ikglm"
<3kglm'

MUl

WaSciwoSci Uzytkowych Nieustalone

Dla wyrob6w o nier6wnomiernej gruboSci (naprzyklad, dla wyrob6w stozkowychbqdLklinowych)
podana zostal.a tylko przewodnoSd cieplna

-

b)-

') -

Brak zmranwe wlaSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogief

z welny mineralnej z

czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrob6w pod
wzglgdem klas Euro polega nazawartoSci substancjr orgamcznej, kt6ra nie wzrasta z czasem.

d)

Palno5i wyrobow

cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem. Dane doSwiadczalne wskazuj4 na
stabiln4 strukturg wlokien. W porach, oproczpowietrza, brak innego gazu.

- Prr"*odnoSi

e)-

Ta charakterystykatakle obejmuje obr6bkq

i

montal.

9. WydajnoS6 produktu, wymienionego w punktach I i 2,jest zgodna z wydajnoSci4, zadeklarowan4 w
punkcie 8. To oSwiadczenre w zakresie wykonania jest wystawiane na wyl4cznq odpowiedzialnoSi
producenta, wymienionego

Ukraina. 2016.03.15

w

punkcie 4

.

Zastgpca Dyrektora OBIO LLC
M. Desna.

