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1. Unikalny kod identyfikacyiny produktu 032-03-polish

2.Typ,partia lub numer seryjny czy kaildy inny element, umozliwiaj4cy
identyfikacj g produktu budowlanego zgodnie z Rozporzqdzeniem (UE)

nt 3051201L

P atrz etykieta produktu

lzov AT 170

3. Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewtdziane przez

zald.ad produkcyjny zgodnie ze stosowan4 harmonizowan4 specyfikacj4
techntcznq

Izolacja cieplna w
budownictwie

4. Nazwa, zarejestrowananazwa handlowa b4d2 zarcjestrowana marka

handlowa zsodnie z art. 11(5) CPR
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Zytomrerz, ul. Promyslova, 6

e-mail : rnfo@rzov at.ua

strona internetowa:
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teleforVfaks :+3 8 (04 1 2) 4 12-412

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

System I

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

zal<ladow, kontroli w zald.adach i ci4gtej monitorowanej zakLadowej kontroli zgodnie z systemem I oraz

wystawil certyfikat zgodnoSci UE - zgodnoSci.

7. Norma zharmontzowana EN 13162:2012+AIi20l5

8. Deklarowane wlaSciwoSci uzytkowe:

M W- EN I 3 l 62-T s-DS(70,90 )-CS( I 0)50-TR I 2- P L(5)500-M U I -W L(P)- w

Podstawowe charakterystyki
Wymagania postanowieri, przewidzia ne przez

Standard Europejski, poziomy lub klasy
Deklarowana

WartoS6

Reakcja na ogief,
charakterystyki klasy Euro

4.2.6. Reakcja na ogieri klasa Euro A1

Emisja substancji
niebezpiecznych

4.3 .13 Emisj a substancj i niebezpieczny ch NPD

Opor cieplny i przewodnoSi
cieplna

4,2.1 Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla, )'p 0,037 W/mK

4.2.I Opor cieplny, Rpu) Patrz zaL4cznik A

Wymiary 4 .2.2 Dlus.oSilS zeroko Si I2,0o/o +I,5oA

4.2.3 GruboSi, klasa Ti T5

4.2.4 ProstokatnoSi < 5mm/m

4.2.5 PiaskoSi >6mm

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

4.2.1 Char akterystyki zuZy ciao )

Nie ulega
zmtanomz
czasemt)

TrwaloSi op6ru cieplnego jako
pr ze ciw dzi il.ame c i ep lu,
wplywom atmosferyc zny m,
przebi e gu czasul zuLy ciu

4.3.2 StabllnoSi wymiar6w w warunkach pewnej

temperatury i wzglEdnej wilgotnoSci, DS ( 70.90 )
+l,)vo

4.2..1 Op6r cieplny i przewodnoSi cieplna,
Rr,ur i Ino'

Nie ulega
zmianomzzasem

Wl.trzymaloSi na Sciskanie 4.3 .3 W1'tr zymalo(tc na Sciskani e przy I0 Yo

wzglqdneg o znieksztatcenia, CS
50 kPa

4.3.5. Obciazenie skupione, PL(5) 500 N

W firzy malo Sd na rczcr4ganie 4. 3 . 4 Wytr zymaLoll na r ozciqganie pro stopadle do
powierzchni czolowei'), lR 12 kPa

Wskaznik pochlaniania
dZwieku

4.3.tI Pochlanianie dZwigku, AW NPD

S



WskaZnik izolacyjnoSci od
dZwigkow uderzeniowych
(dla podl6g)

4.3,9 SztvwnoS6 dynamiczna. SDi NPD
4.3.10.2 GruboSi. mm lub T klasa NPD
4.3.10.4 SciSliwoSi. CPi NPD
4 .3 . I 2 O dp orno S i na przepus zczalno Sc powi etrza,

AFr
NPD

Wskaznik izolacyjnoSci od
dzwigk6w przenoszonych
droga bezpoSrednia

4 .3 .I2 OdpornoSi na pzepus zczalnoil powretrza,
AFr

NPD

Dlusotrwale tlenie 4.3.\5 Dlusotrwale tlenie NPD

Nasi4kliwoSi 4.3.7.1 Kr6tkotrwale wchlanianie wody" WS <7kglm"

4.3.7.2 Dlusotrwale wchlanianie wody, WL(P) <3ks.lm"

P rzepuszczalno Si pary wodnei 4.3.8 PrzepuszczalnoSi pary wodnei, MUi MUl
NPD - WlaSciwoSci U2ytkowych Nieustalone

u) 
- Dla wyrob6w o nier6wnomiernej gruboSci (naprzyL<1ad, dla wyrob6w stoZkowychbqdLklinowych)

podana zoslala tylko przewodnoS6 cieplna

0) Brak zmian we wlaSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogieri

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

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

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

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

e)- T4 charakterystykatakle obejmuje obrobkg i montaz.

9. WydajnoSi 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 .
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