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1. Unikalny kod identyfikacyiny produktu 034-03-polish

2,Typ,partralub numer seryjny czy kaldy inny element, umozliwiaiqcy
identyfi kacj E produktu budowlanego zgodnie z RozporzEdzeniem (UE)

nr 30512011.

Patrz etykieta produktu

IZOVAT 185

3. Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewtdziane przez

zaklad pro dukcyj ny z go dni e ze sto s owan4 harmo n rzow an4 sp e cyfi kacj 4

techmcznq

Izolacla cieplna w
budownictwie

4. Nazwa, zarej e strow ana nazw a handl o wa b qdL zar ej estro wana marka

handlowa zsodnie z art. | 1(5) CP

OBIO LLC ZOVAT -
Zytomrerz, ul. Promyslova, 6

e-mail : info @rzov at.ua

strona internetowa:
www.izovat.ua

telefon/faks :+3 8 (04 1 2) 4 I2-4 12

5. System b4dz 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

zaktad6w,kontroli w zal<Iadach i ci4glej monitorowanej zald.adowej kontroli zgodnie z systemem I otaz

wystawil certyfikat zgodnoSci UE - zgodnoSci.

7. Norma zharmonizowana EN 13162:2012+AI:2015

8' Deklarowane wlasciwosci uzvtkowe:

MW-EN1 3 1 62-Ts-DS(70,90)-CS( 10)60-TR1 2-PL(s)700-M u t -wL(P)-

Podstawowe charakterystyki
Wymagania postanowieri, przewidziane przez

Standard Europeiski, poziomy lub klasy
Deklarowana

WartoSd

Reakcja na ogiefr,
charakterystyki klasy Euro

4.2.6. Reakcja na ogieir klasa Euro A2

Emisja substancji
niebezpiecznych

4.3,I3 Emisj a substancji niebezpiec znych NPD

Op6r cieplny i przewodnoSi
cieplna

4.2.1 Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla, )"p 0,037 W/mK

4.2.1 Opor cieplny, Rpu) Patrz zaLqcznrk A

Wymiary 4 .2.2 DtusoSi/S zeroko Si +2,0Yo ll,5Yo
4.2,3 GruboSi. klasa Ti T5

4 .2.4 Prostok4tnoSd < 5mm/m

4.2.5 PiaskoSi >6mm

TrwaloSc reakcji na ogieri jako
przeciwdzialanie cieplu,
wplywo m atmo s fery c zr"ry m,
przeb i e gu czasu I zuZy ciu

4 .2.7 Char akterystyki zuzy ciab)

Nie ulega
zmlanomz
czasemt)

TrwaloSc op6ru cieplnego jako
pr ze ctw dzialant e c i eplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
przebi egu czasul zuZy ciu

4.3.2 StabilnoSi wymiar6w w warunkach pewnej

temoeratury i wzslcdnei wilgotnoSci, DS ( 70.90 )
+T,OOA

4.2.1 OpSr cieplny i przewodnoSi cieplna,
Rna) i lool

Nie ulega
zmianom zzasem

W l4rzymaloS6 na Sciskanie 4.3.3 Wytrzymal.o!;c na Sciskanie przy I0 %o

wzglqdneg o zmeksztalcenia, C S
60 kPa

4.3.5. ObciaZenie skupione, PL(5) 700 N

WytrzymaloSd na r ozcrEgante 4,3 .4 W ytrzymalo Sc na rczci4gani e pro stopadle do

powierzchni czolowei'i, TR
12kPa

Wskaznik pochlaniania
dzwieku

4.3.II Pochlanianie dzwisku, AW NPD

WS



WskaZnik izolacyjnoSci od
d2wigk6w uderzeniowych
(dla podl6g)

4.3.9 SztvwnoSi dvnamiczna. SDi NPD
4.3.10,2 GruboSi. mm lub T klasa NPD
4.3.10.4 SciSliwoSd. CPi NPD
4,3 . I 2 O dp orno S i na przepus zczalno Sd p ow retrza,

AFr
NPD

Wskaznik izolacyjnoSci od
dZwigk6w przenoszonych
droga bezpoSrednia

4 .3, 12 O dporno Si na przepus zczalno 3c powietrza,
AFr

NPD

Dlusotrwale tlenie 4.3.15 Dlusotrwale tlenie NPD
Nasi4kliwoSi 4.3,7.1 Kr6tkotrwale wchlanianie wody. WS <1ke/m

4.3.7.2 Dlusotrwale wchlanianie wody. WL(P) <3kg/m'

PrzepuszczalnoSi pary wodnei 4,3.8 PrzepuszczalnoSi pary wodne.j, MUi MU1

NPD - WtaSciwoSci Uzytkowych Nieustalone

u) - Dla wyrob6w o nier6wnomiernej gruboSci (naprzyklad, dla wyrob6w stoZkowychbad2klinowych)

podana zostala tylko przewodnoSi cieplna

o)- Brak zmran we wlaSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogieri

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

wzglEdem klas Euro polega nazawartoSci substancji orgamcznej, kt6ra nie wzrasta z czasem.

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

stabiln4 strukturg wl6kien. W porach, oprScz powietrza, brak innego gazu.

e)- Ta charakterystykatakle obejmuje obr6bkg rmontaz,

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 wyl1cznq odpowiedzialnoSi

producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina. 2016.03,15 Zastgpca Dyrektora OBIO LLC
M. Desna,
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