
tzffi
L Unikalnv kod identvfikacyiny produktu 030-03-polish
2,Typ, pafiia lub numer seryjny czy kuz.dy inny element, umozliwiajqcy
identyfi kacj E produktu budowlane go zgodnie z Rozporuqdzeniem (UE)
nr 30512011.

P atr z etykieta pro duktu

IZOVAT 160

3. Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewrdziane przez
zaklad pro dukcyj ny z go dni e ze sto s owan q harmonizowan4 sp e cyfrkacj 4
techniczna

Izolacja cieplna w
budownictwie

4. Nazwa, zarejestrowananazwa handlowa b4dL zarejestrowana marka
handlowa zgodnie z art. | 1(5) CPR

OBIO LLC ZOVAT -
Zytomierz,ul. Promyslova, 6

e-mail : rnfo @rzov at.ua
strona internetowa:

www,izovat.ua
telefon/faks:+3 8(04 1 2) 412-412

5. System b4d2 systemy oceny i okreSlenia staloSci jakoSci materialu
budowlaneso zsodnie z CPR

System 1

6. Organ certyfikuj4cy nr 1020 - Techniczny i Badawczy Instytut Budownictwa, Praga dokonal kontroli
zakladow, kontroli w zaldadach i ci4gtej monitorowanej zakladowej kontroli zgodnie z systemem I oraz

wystawil certyhkat zgodnoSci UE - zgodnoSci.

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

8. Deklarowane wlaSciwoSci uzytkowe:

MW-BN 1 31 62-T5-DS(70,90)-CS0 0)50-TRl 2-PL(5)500-M U I -WL(P)-WS

Podstawow e charaktervstvki
Wym a gania p o stanowier[, przew idziane przez

Standard Europejski, poziomv lub klasv
Deklarowana

WartoSd
Reakcja na ogief,
charakterystyki klasy Euro

4.2.6. Reakcja na ogief, klasa Euro A1

Emisja substancji
niebezpiecznvch

4,3 .13 Emisj a substancji niebezpieczny ch NPD

Opor cieplny i przewodnoSi
cieplna

4.2.1 Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla, l'o 0,037 WmK

4,2.I Op5r cieplny, Rpu) Patrz zal4cznik A

Wymiary 4.2.2 Dlus.oS(lS zeroko Sd +2,0Yo +l,5Yo

4.2.3 GruboSi, klasa Ti T5

4.2.4 ProstokatnoSi < 5mm/m
4.2.5 PtaskoSi >6mm

TrwaloSc reakcji na ogieri jako
pr zeciw dzialani e ci eplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
nrzeb i e su czasul zuZy ctu

4 .2.1 Char akterystyki zuzy crab)

Nie ulega
zmlanom z

czasemt)

TrwaloSi op6ru cieplnego jako
pr zeciw dzialani e ci eptru,

wplywom atmo sferyc zny m,
przebie gu czasu I zuZy cru

4.3.2 StabllnoSi wymiar6w w warunkach pewnej
temperatury i wzglqdnej wilgotnoSci, DS ( 70.90 )

+1 Oo/"

4.2.1 Op6r cieplny i przewodnoSi cieplna,
R.u) i ),r.,d)

Nie ulega
zmianom zzasem

W yrzymalo Sd na Sciskanie 4.3.3 WlrzymaNoic na Sciskanie przy I0 %o

wzglcdne g o zmeksztalcenia, C S
50 kPa

4.3.5. Obciazenie skupione, PL(5) 500 N
W ytrzy maloSi na r ozci4ganie 4 .3, 4 W fir zymalo 5 c na rc zci4gani e pro stopadl e do

powierzchni czolowei"l, TR
12kPa

Wskaznik pochlaniania
dZwieku

4.3.11 Pochlanianie dzwieku. AW NPD



Wska2nik izolacyjnoSci od
dZwigk6w uderzeniowych
(dla podl6g)

4.3.9 SztwvnoSi dynamiczna, SDi NPD
4.3.I0.2 Grubo6i, mm lub T klasa NPD
4.3.10.4 SciSliwoSi. CPi NPD
4 .3 . I 2 O dp orno S i na przepus zczalno S(, p ow ietrza,
AFr

NPD

WskaZnik izolacyj noSci od
dzwigkow przenoszonych
droga bezpoSrednia

4 .3 .I2 O dporno S 6 na przepus zczalno Sc p owretr za,

AFr
NPD

Dlueotrwale tlenie 4.3.I 5 Dlusotrwale tlenie NPD
Nasi4kliwoSi 4.3.7.l Kr6tkotrwale wchlanianie wody, WS <1ks/m'

4.3.7.2 Dlusotrwale wchlanianie wodv. WLG) <3ke/m
P rzepuszcza I noSc pary wodne i 4.3.8 PrzepuszczalnoSi pary wodne.j, MUi MU1

NPD - WaSciwoSci Uzytkowych Nieustalone

u) - Dla wyrob6w o nier6wnomiernej gruboSci (naprzyl<Lad, dla wyrob6w stoZkowychbqdLklinowych)
podana zostalatylko przewodnoSi cieplna

b) Brakzmianwe wlaSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogieri

') - PalnoSi wyrob6w z welny mineralnej z ezasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrobow pod

wzglgdem klas Euro polega na zawartoSci substancjr organtcznej, kt6ra nie wzrasta z czasem.

d) - PrzewodnoSi cieplna welny mineralnej nie ulega zmranom z czasem. Dane doSwiadczalne wskazuj4 na

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

e)- Ta charakterystykatakle obejmuje obrobkE t montaz.

9. WydajnoSi produktu, wymienionego w punktach 7 i 2, jest zgodna z v'rydajnoSci4, zadeklarowan4 w
punkcie 8. To oSwiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wylqczn4 odpowiedzialnoSi
producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016.03.15 ZastEpca Dyrektora OBIO LLC
M. Desna.')
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