
Termo Organika
Mysl: Cieplo

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 8/08/2013/CPR

1 Nlepowtarzalny kod identyfikacYJny typu wyrobu
.Silver parking' EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(7O,-)2-DLT(1)5

2. Numer typu, partii tub serii lub jakikolwiek inny element umozliwlaj'lcy identyfikacje wyrobu bUdowlanego,
wymagany zgodme z art. 11 USI.4

Numer partii umieszczony jest na etykiecie i sklada sie z: identyfikacji wyrobu, daty i godziny oraz miejsca
produkcji.

3. Przewldzlane przez producenta zamlerzone zastosowanie lub zaSlosowama wyrobu bUdowlanego zgoo-

me z maJ'lc'l zaSlosowame zharmonizowan'l specyfikacJ'l techmczn'l

Izolacja cieplna w budownictwie.

4 Nazwa, zastrzezona nazwa hanolowa lub zastrzezony znaK towarowy oraz adres Kontaktowy producenla,
wymagany zgodnle z art. 11 usl. 5

Termo Organika" Sp. z 0.0.
ul. B. Prusa 33, 30-117 Krak6w.

5. W stosownych przypadKach nazwa I adres KontaKtowy upowazmonego przeostawlclela, ktorego pelno-
mocnlctwo obeJmuJe zadama oKreslone wart. 12 usl. 2

Nie dotyczy.

6. System tub systemy oceny Iweryfikacji stalosci w!asclwosci uzytkowycn wyrobu budowlanego okreslone
Wza!'lczmku V

System 3

7 W przypadku deklaracji w!asciwosci uzytKowych dotycz'lcej wyrobu buoowianego ObJetego norm'l znar-
monlzowan~

EN 13163:2012

Instytutu Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488) w systemie 3 przeprowadzi! badania

typu (w oparciu 0 pr6bki pobrane do badari przez producenta).

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkoWYCh dotycz'lceJ wyrobu budowlanego, dla kt6rego wydana
zostala europejska ocena techmczna

Nie dotyczy.
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9, Deklarowane wtasclwosci uZytkowe

Zasadnicze
Zhannonizowana

charakleryslyki
Wlasciwosci uiylkowe specyfikacja

techniczna

Reakcja na agien
E

CI",gle spalanie w postaci
NPD

zarzenia

Przepuszczalnosc wody:

NasiCl:kliwosc wodCl:
NPD

(dtugotlWale zanurzenie)

WL(T), WL(P) [%]

Uwalnianie si~ substancji

niebezpiecznych do -
srodowiska

wewn~trznego

Wskafnik izolacyjnosci od
dZwi~k6w powietrznych

przenoszonych dr09ct
NPD

bezposrednict

$ztywnosc: dynam iczna

SD [MN/m'l

Wskai:nik pochtaniania
NPD

di:wi~ku

Wskai:nik izolacyjnosci od dZwi~k6w uderzeniowych (dla podt6g):

EN 13163:2012
Sztywnosc dynamiczna

NPD
SD [MN/m']

Grubosc dl [mm] NPD

Sc!Sliwose CP {mm] NPD

Op6r cieplny:

Oeklarowany wsp6tczynnik przewodzenia ciepla AD:S0,036 [W/mK]

Grubosc 006' Grubosc 006' GrubOst Op6r cieplny
(mm] cleplny [mm] cieplny (mm] Ro[m2KiW]

Ro[m2KJ1N] Ro(m"KiW]
10 0,25 80 2,20 150 4,15

20 0,55 90 2,50 '60 4,40

Op6r cieplny (R) i wsp6tczynnik 30 0,80 '00 2,75 170 4,70
przewodzenia ciepfa (A)

40 1,10 110 3,05 180 5,00

50 1,35 '20 3,30 '90 5,25

60 1,65 130 3,60 200 5,55

70 1,90 140 3,85 210 5.80

Grubose [mmJ T(2) (t 2 mm)
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Przepuszczalnosc pary
NPD

wadne) lJJl

Wytrzymalosc na sciskanie:

Napr~ienie sciskajetce przy 10 %
odksztatceniu wzgl~dnym CS(10)

CS(10) 100 (> 100 kPa)[kPa)

Odksztatcenie w okreslonych

warunkach obciqienia
DLT(1)5 « 5%)

sciskajqcego i temperatury

DLT(%)

Wytrzymalosc na rOlci"ganiel2ginanie:

Wytrzymalosc na zginanie
BS150 (> 150 kPa)

BS [kPa]

Wytrzymalosc na rozciCl:ganie

prostopadle do
NPD

powierzchni czotowych

TR [kPa]

Trwalose reakcji na ogieri w

funkcji ciepla. warunk6w Brak zmiany wtasciwosci reakcji na ogier'! dla wyrob6w z EPS
EN 13163:2012

atmosferycznych.

sta rze nia/deg rada cj i

Trwalose oporu cieplnego I wsp6lczynnika przewodzenia ciepla w funkcji

sta rze nia/deg ra dac ji:

Op6r cieplny iwsp61czynnik Cp6r cieplny iwsp~czynnik przewodzenia ciepta wyrob6w z EPS

przewodzenia ciepta nie zmienia si~ w czasie

Stabilnosc wymiarowa w

okreslonych warunkach
DS(70,-)2 (2%)

temperatury i wilgotnosci

DS(70,-) (%)

Trwalosc wytrzymatoscl na sciskanie w funkcji starzenia i degradacji:

PeJzanie przy sciskaniu
NPD

CC[%]

Odpornosc na zamrazanie -
NPD

odmrai:anie (%)

[Hugotrwa~a redukcja

grubosci [mm]
NPD

Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 infonnuje si~, ii: infonnacje wymagane

przez Rozporzqdzenie Nr 190712006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udziela.

nia zezwolen i stosowanych ograniczer'l w zakresie chemikali6w (REACH) podane Sq W dokumencie ~Informacja 0 produkcie., kt6ry

znajduje si~ na stronie producenta www.tennoorganika.com.pl

Infonnacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dost~pne Sq na stronie producenta www.termoorganika.com.pl
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10.Wiasclwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 Sq zgodne z wlasciwosclami uzytkowyml deklaro-
wanyml w pkt 9

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wyiqcznq odpowiedzialnosc producenta
okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisai:

.'.'0' """"", D",,~,.". ".::::::.,i ;:'::':~; ••••••••.......••••••••.•••...•••• :firt;;Jgf"
Krak6w, 30 08.2013 r.

pod pis
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