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l. Unikalny kod identyfikacyiny produktu 085-02-polish
2.Typ, partia lub numer seryjny czy kahdy inny element, umozliwiajqcy
i dentyfi kacj g pro duktu budowl ane go z go dnie z Ro zp oruqdzeniem (UE)
nr 305/201 1,

P atr z etykieta pro duktu
TZOVAT 125

3, Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewrdziane przez
zaklad pro dukcyj n y zgo dme ze sto s owan E harmonrzowan4 sp ecyfi kacj 4
techntczna

Izolacja cieplna w
budownictwie

4 . N azw a, z arej e stro w ana nazw a hand I o wa b 4dL zar ej estro wan a marka
handlowa zgodnie z afi. | 1(5) CPR

OBIO LLC ZOVAT *
Zytomierz, ul. Promyslova, 6

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

www.izovat.ua
telefon/faks :+3 8 (04 I 2) 4 12- 4 12

5. System b4d2 systemy oceny i okre5lenia staloSci jakoSci materialu
budowlaneso zgodnie z CPR

System I

6. Organ certyhkuj4cy nr 1020 - Techniczny iBadawczy Instytut Budownictwa,Praga dokonal kontroli
zaldadow, kontroli w zal<Nadach i ci4glej monitorowanej zaldadowej kontroli zgodnie z systemem I oraz
wystawil certyfikat zsodnoSci UE - zsodnoSci.

7. Norma zharmontzowana EN 13162:2012+41i2015

8. Deklarowane wlaSciwo6ci uZytkowe:

M W-EN I 3I 62-1'5-DS(70.90)-CS( 10)40-'l'Rl2-M U l-W WS

Podstawowe charaktervstvki Wyma gania p ostanowief , przew idziane przez
Standard Europeiski, poziomv lub klasy

Deklarowana
WartoS6

Reakcja na ogiefl,
charakterystyki klasv Euro

4.2.6. Reakcja na ogief klasa Euro A1

Emisja substancji
niebezoiecznvch

4.3.13 Emisj a substancj i niebezpiec znych NPD

Opor cieplny i przewodnoSd
cieplna

4.2. 1 Wsp oLczynnrk przewodzenia ciepla, l"o 0,037 W/mK

4.2.1 OpSr cieplny, Rpu) Patrzzalqcznik A

Wymiary 4.2.2 DlusoSi/S zeroko Si +2,004 +l,5yo
4.2.3 Grubo56, klasa Ti T5

4.2,4 ProstokatnoSi < 5mm/m
4.2.5 PlaskoSi >6mm

TrwaloSi reakcji na ogieri jako
pr zeciw dziatrani e cieplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
przeb i e gu czasul zuZy cru

4.2.7 Charukterystyki zuZy ciao )

Nie ulega
zmtanom z
czasemt)

TrwaloSi op6ru cieplnego jako
przeciw dzialanie ci eplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
przeb i e gu czasul zuZy ciu

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

rI,0o

4.2.] Op,or cieplny i przewodnoSi cieplna,
R.'u) i l,r,o'

Nie ulega
zmianom zzasem

WytrzymaloS6 na Sciskanie 4.3.3 Wltrzymaloic na Sciskanie przy l0 Yo

wzglgdneg o znieksztalcenia, CS
40 kPa

4.3.5. Obci4zenie skupione, PL15) NPD
W ylrzy malo Si na rczcL1ganre 4.3.4 Wylrzymaloi(, na rozciqganie prostopadle do

powierzchni czolowej"), TR
12kPa

Wska2nik pochlaniania
dzwieku

4.3.11 Pochlanianie dZwiqku, AW NPD



Wska2nik izolacyjnoSci od

dZwiEk6w uderzeniowych
(dla podl6g)

4.3.9 SztywnoSi dynamiczna, SDi NPD

4.3.I0.2 GruboS6, mm lub T klasa NPD

4.3.10.4 SciSliwoSd, CPi NPD

4 .3 . 12 O dporno Si na przepus zczalno 5c powietrza,

AFr
NPD

Wska2nik izolacyjnoSci od
dZwigk6w przenoszonych
droga bezpoSredni4

4.3 .I2 OdpornoSi na przepus zczalnoit powretrza,

AFr
NPD

Dlugotrwaie tlenie 4,3.I5 Dlugotrwale tlenie NPD

NasiakliwoSi 4.3.7 .1 Kr6tkotrwale wchlanianie wody, WS Slkg/m'
4,3.7.2 Dlusotrwate wchlanianie wody, WL(P) <3kglm"

P rzepuszczalnoSc pary wodnej 4.3.8 PruepuszczalnoSc pary wodnej, MUi MUl

NPD - WlaSciwoSci Uzytkowych Nieustalone

u) - Dla wyrob6w o nier6wnomiernej gruboSci (naprzyl<Nad, dla wyrob6w stozkowychbqd? klinowych)

podana zostala tylko przewodnoS6 cieplna

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

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

wzglEdem klas Euro polega nazawartoSci substancji organicznej, kt6ra nie wzrasta z czasem'

d) - przewodnoSi cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z ezasem. Dane doSwradczalne wskazui4 na

stabiln4 strukturg wlokien. W porach, oprSczpowietrza, brak innego gazu'

e)- Ta charakterystykalakle obejmuje obr6bkq imontaZ

9, WydajnoS6 produktu, wymienionego w punktach I i 2, jest zgodna z v'rydajnoSci4, zadeklarowanq w

punkcie 8. To oSwiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wylqcznq odpowiedzialnoSi

producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016.03.15 ZaslgpcaDyrektora OBIO LLC
M. Desna.


