
rzffi
033-03-polish1. Unikalnv kod identyfikacYin uktu

P atr z etykieta pro duktu

LZOV AT 175
2.Typ,partia lub numer seryjny czy kaady inny element, umozliwiaj4cy
identyfi kacj g pro duktu budowl ane go z go dni e z Rozp or zqdzeniem (uE)

m 3051201L

Izolacja cieplna w
budownictwie

3 . Przeznaczenie docelowe produktu budowlan ego, ptzewrdziane przez

zal<lad pro duk c yj n y z go dnre z e st o s o wan 4 harmonrzo wanq s p e c yfi ka cj 4

OBIO LLC IZOV AT
Zytomierz, ul. Promyslova, 6

e-mail : info @rzov at,ua

strona internetowa:
www.izovat.ua

telefon/faks :+3 8 (04 1 2) 412-4 12

+ . N ** u. tunt 
"strow 

ana nazw a handl o wa b qdL zar ej estrowana matka

handlowa zgodnie z art. 11(5) CPR

@y oceny i okreslenia staloSci jakoSci materialu

budowlaneso zsodnie z CPR

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

za1<laiow,kontroli w zaldadach i ci4glej monitorowanej zak\adowej kontroli zgodnie z systemem 1 oraz

stawil certyfikat zgodnoSci UE - zgodnoSci.

7. Norma zharmonizowana EN 1 3 162:2012+ Al :201' 5

8. Deklarowane wlaSciwoSci uzytkowe:
MW-trNl3162-T5 DS(70.90)-cs(1 0)60-TR1 2-PL(5)s00-MU1 - V WS

Podstawowe charakterYstYki
Wyma gania postanowieti, przewidziane przez

Standard Europejski, poziomy lub klasy
Deklarowana

WartoSd

Reakcja na ogieir,
charakterystyki klasy Euro

4.2.6. Reakcja na ogieri klasa Euro A1

Emisja substancji
niebezpiecznych

4.3 .1,3 Emisj a substancji niebezpieczny ch NPD

Op6r cieplny i przewodnoSd

cieplna

4.2. t Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla, )"n 0,037 WmK

4.2.1 Opor cieplnY, Rpu) Patrz zalqcznik A

Wymiary 4 .2.2 Dluso Sd/Szeroko 5i +2,0oA +I,5oA

4.2.3 GruboS6, klasa Ti T5

4.2,4 Prostok4tnoSi < 5mm/m

4.2.5 PtaskoSi >6mm

TrwaloSi reakcji na ogieri jako
pr ze ciw dzialante c i eplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
przebie gu czasul zuZy c\u

4.2.7 C harakterysty ki zuZY ciao 
)

Nie ulega
zmlanom z
czasemt)

TrwaloSi op6ru cieplnego jako
przeciw dzial anie c i eplu,
wptywom atmo sferyc znym,
przebie gu czasul zuLy ciu

4.3.2 Stab\lnoSd wymiar6w w warunkach pewnej

temperatury i wzglgdn.j *ilgo@qqg! !t ( 70.90 )
+I,0o/o

4.2.1 Opor cieplny i przewodno66 cieplna,

Rno) i rod)

Nie ulega
zmranomzzasem

WvtrzvmaloSi na Sciskanie 4,3.3 WytrzymaLolc na Sciskanie przy 10 uh

wzslednes o znieksztalcenia, CS
60 kPa

4.3.5. Obcia2enie skuPione, PL(5) 500 N

W ytrzymalo Si na rozci4ganie 4.3 .4 W ytrzymal.olc na t ozci1ganie pro stopadle do

powierzchni czolowej", TR- 12kPa

Wska2nik pochlaniania
dzwieku

4.3,11 Pochlanianie dzwigku, AW NPD



Wskaznik izolacyjnoSci od

dZwiEkow uderzeniowYch
(dla podl6g)

4.3.9 SztywnoSd dynamiczna, SDi NPD

4.3.10.2 GruboSi, mm lub T klasa NPD

4.3.10.4 SciSliwoSi, CPi NPD

4 .3 .I2 Odporno 56 na przepus zczalnofit powretrza,

AFr
NPD

Wskaznik izolacyjnoSci od

dZwiEk6w przenoszonYch

drosa bezpoSredni4

4 .3 .12 OdpornoSc na przepus zczalnoic powietrza,

AFr
NPD

Dlusotrwale tlenie 4.3,15 Dlusotrwale tlenie NPD

Nasi4kliwoSi 4,3.7 .1 Kr6tkotrwale wchlanianie wody, WS <lkslm'

4.3.7 .2 Dlugotrwale wchianiaqie wocly, V/LI[P) <3kglm"

P rzepuszczalno 56 parY wodnei 4.3 .8 Przepuszczalnoll pary wodnej, MUi MUl

NPD - Wtra6ciwoSci Uzytkowych Nieustalone

u) 
- Dla wyrob6w o nier6wnomiernej gruboSci (naprzykNad, dla wyrob6w stoZkowychbqdL klinowych)

podana zostalatylko przewodno6i cieplna

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

.) - palnosi wyrob6w z welny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrobow pod

wzglgdem klas Euro polega nazawarloSci substancji organicznej, kt6ra nie wzrasta z czasem'

o) - przewodnoSi cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem. Dane doSwradczalne wskazui4 na

stabiln4 strukturg wlokien. W porach, oploczpowrettza, brak innego gazu.

e)- Ta charakterystykatakle obejmuje obrobkq rmontaZ'

9. WydajnoS6 produktu, wymienionego w punktach I i 2, jest zgodna z wydajnoSci4, zadeklarowan4 w

punkcie 8. To oSwiad czenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wyl4cznq odpowiedzialnoS6

producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 201 6.03.1 5 ZastEpcaDyrektora OBIO LLC
M. Desna.


