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1. Unikalnv kod identvfikacvinv produktu 031-03-polish

2.Typ, partia lub numer seryjny czy kazdy inny element, umozliwiai4cy

identyfikacj g produktu budowlanego zgodnie z Rozporz4dzeniem (UE)

nr 30512011.

P atr z etykiet a pro duktu

IZOVAT 165

3 . P r zeznaczeni e do cel owe pro duktu budowl ane g o, pr zew tdziane pr zez

zaklad pro dukcyj ny z go dni e ze sto s owan q harmontzo wan4 specyhkacj 4

techntcznq

Izolacja cieplna w
budownictwie

4. Nazwa, zarej e stro w ana nazw a handl owa b 4d2 zat ej estrowana marka

handlowa zgodnie z afi. | 1(5) CPR

OBIO LLC ZOVAT -
Zylomreru, ul. Promyslova, 6

e-mail : info @rzov at.ua

strona internetowa:
www.izovat.ua

tele fon/faks :+3 8(04 12) 4 12-4 1 2

5. System b4d2 systemy oceny i okreslenia staloSci jakoSci materialu

budowlaneso zgodnie z CPR
System I

iBadawczyInstytutBudownictwa'Ptagadokonalkontroli
zal<Laiow,kontroli w zaldadach i ci4glej monitorowanej zakladowej kontroli zgodnie z systemem 1 oraz

7. Norma zharmontzowana

8. Deklarowane wlaSciwoSci uZytkowe:

MW-EN 13162-T s-DS(70,90)-CS(1 0)50-TR12-PL(s)s00-MU1 -WL(P)$
Podstawowe charakterYsfYki

Wym a gania postanowieri, przew idziane przez
Standard Europeiski, poziomy lub klasy

Deklarowana
WartoS6

Reakcja na ogief,
charakterystyki klasy Euro

4.2.6. Reakcja na ogien klasa Euro A1

Emisja substancji
niehezniecznvch

4.3 .I3 Emisj a substancji r-riebezpiec zny ch NPD

Opor cieplny i przewodnoSi
cieplna

4.2.1 Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla, ).n 0,031WlmK

4.2.1 Op6r cieplny, Rpu) Patrz za\4cznik A

Wymiary 4.2.2 Dluso SilS zeroko Si +2,0Yo tl,5o

4.2.3 GrtboSi, klasa Ti T5

4.2.4 ProstokatnoSi < 5mm/m

4.2.5 PlaskoSi >6mm

TrwaloSi reakcji na ogieri jako
pr ze ciw dzi alante c i eplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
przebie gu czasul zuLy cru

4.2.7 CharakterystYki zuzY ciab)

Nie ulega
zmlanom z
czasemt)

TrwaloSi op6ru cieplnego jako
pr ze ciw dzialame c i eplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
przebie gu czasul zuZy ciu

4.3.2 StabilnoSi wymiar6w w warunkach pewnej

temperatury i wzglqdnei wilgotnoSci, DS ( 70p! i
+1,004

4,2.1 Op6r cieplny i przewodnoSi cieplna,

Rou)i )"oo)

Nie ulega
zmianom zzasem

WltrzymaloSd na Sciskanie 4.3.3 Wytrzymil.olc na Sciskanie przy I0 o/o

wzglqdne g o zmeksztaLcenia, CS
50 kPa

4.3.5. ObciaZenie skuPione, PL(5) s00 N

W ytrzy milo Si na rczci4ganre 4 .3 . 4 W yrrzymaholc na r ozciqganie pro stopadle do

oowierzchni czoloweit), TR
12kPa

WskaZnik pochlanianra
dzwieku

4,3.11 Pochlanianie dZwiEku, AW NPD



Wskaznik izolacyjnoSci od
d2wiEk6w uderzeniowych
(dla podl6g)

4.3.9 SztywnoSi dynamiczna. SDi NPD
4,3 ,I0.2 GruboSc, mm lub T klasa NPD
4,3.10.4 SciSliwoS6. CPi NPD
4 .3 .I2 OdpornoSi na przepus zczalnoSc powietrza,
AFr NPD

Wskaznik izolacyjnoSci od
dZwiEkow przenoszonych
droga bezpoSrednia

4.3 .12 Odporno Sd na przepus zczalnoi(, powretrza,
AFr

NPD

Dluqotrwale tlenie 4.3.I5 Dtusotrwale tlenie NPD
Nasi4kliwoSi 4.3.7.I Kr6tkotrwale wchlanianie wodv. WS <Ikglm"

4.3.1.2 Dlugotrwale wchlanianie wody, WL(P) <3ks,lm"
P rzepuszczalnoSd pary wodnei 4,3.8 PrzeouszczalnoSi oarv wodnei. MUi MU1

NPD - WlaSciwoSci Uzytkowych Nieustalone

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

podana zostala tylko przewodnoSi cieplna

b)- Brak zmianwe wlaSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogieri

') - PalnoSi wyrobow z welny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrob6w pod
wzglgdem klas Euro polega na zawartoSci substancji organtcznej, kt6ra nie wzrasta z czasem.

d) - PrrewodnoSi cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem, Dane doSwradczalne wskazuj4 na

stabiln4 strukturg wlokien. W porach, oproczpowietrza, brak innego gazv.

e)- Ta charakterystykatakhe obejmuje obr6bkg i montu2.

9. WydajnoS6 produktu, wymienionego w punktach I i 2, jest zgodna z wydajnoSci4, zadeklarowanq w
punkcie 8, To oSwiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wyLqczn4 odpowiedzialnoS6
producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016.03.15 Zaslgpca Dyrektora OBIO LLC
M. Desna.
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