
Termo Organika
My!!l: Ciepfo

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 14108/2013/CPR

1 NlepoWlarzalny kod IdentyfikacYjny typu wyroou
.Termonium fasada" EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Numer !ypu, part" luo seru lub jaklkolwleK Inny element umoZllwlaJ'lcy loenlyfikaCj~ wyroou ouoowlanego,
wymagany zgoOme z art. 11 us!. 4

Numer part" umieszczony jest na etykiecie i sklada si~ z: identyfikacji wyrobu, daty i godziny oraz miejsca
produkcji.

3. Przewidzlane przez producenta zamlerzone zastosowanle lub zaSlosowanla wyrobu ouOowlanego zgoo-
nle z maj'lca zastosowanle znarmomzowan'l specyfikaCj'l tecnnlczn'l

Izolacja cieplna w budownictwie.

4. Nazwa, zaSlrzezona nazwa hanOlowa luo zastrzezony znak towarowy oraz aOres kontaktowy prooucenta.
wymagany zgodnle z art. 11 us!. 5

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

5. W stosownycn przypadkach nazwa I aores Konlaklowy upowaznlonego przeostawlclela, ktorego pelno-
mocmclWO obejmu)e zadama okreslone wart, 12 us!. 2

Nie dotyczy,

6, System lub syslemy oceny I weryfikacjl slalosci wlasclwosci uzytkowyCh wyrobu ouoowlanego okreslone

w zal'lczniku V

System 3

7 W przypaOku deklaracjl wlasclwosci uzylkowycn dOlycz,!cej wyroou ouoowlanego oOJ~tego norm,! znar.
momzowan,!

EN 13163:2012

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

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

8. W przypadku deklaraCji wlaSCIWOSCIuzylkowycn Oolycz'lCej wyroou ouOowlanego, dla ktOrego wydana
ZOSlaia europejska ocena lechnlczna

Nie dotyczy.
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9 Deklarowane wlasciwosci uzylkowe

zasadnicze Zhannonizowana

charakterystyki
WlaSciwosci uzytkowe specyfikacja

techniczna

Reakcja na ogien
E

Ci219te spalanie w postaci
NPD

zarzenia

Przepuszczalnosc wody:

Na5j~kliwosc wad",
NPD

(dlugotrwale zanurzenie)
WL(T). WL(P) ['!oj

Uwalnianie si~substancji

niebezpiecznych do -srOdowiska

wewn~trznego

Wskainik Izolacyjnosci od

dZwi~k6w powietrznych

przenoszonych drag"
NPD

bezposredniCl
Sztywnosc dynamiczna

SD [MNfm'l

Wskainik pochlaniania
NPD

dtwi~ku

Wskafnik izolacyjnosci od dtwi~k6wuderzeniowych (dla podlOg):

EN 13163:2012
Sztywnosc dynamiczna

NPD
SD[MN/m']

Grubosc d, [mm] NPD

$cisliwosc CP [mm] NPD

Op6r cieplny:

Deklarowany wsp6fczynnik przewodzenia cie~a A.D:S 0,032 [W/mK]

Grubose Op6r GrubOst Op6r Grubosc OpOr cieplny
(mm] C1eplny [mm] cieplny [mm] Ro[m'Kt\\l)

Rolm'KM'] Ro(m'KIW]

'0 0,30 80 2,50 '50 4,65

20 0.60 90 2,80 160 5,00

Op6r cieplny (R) iwsp~czynnik
30 0,90 100 3.10 170 5,30

przewodzenia ciepta (A)

40 1.25 110 3,40 180 5,60

50 1,55 120 3,75 190 5,90

60 1,85 130 4,05 200 6,25

70 2,15 140 4.35 210 6,55

Grubosc [mm] T(1) (t 1 mm)
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Przepuszczalnosc pary
NPD

wodnej [~l

Wytrzymalosc na sciskanie:

Napr~ienjescjskaj~ceprzy 10%
odksztalceniu wzgl~dnym CS(10)

NPD[kPa]

Odksztatcenie w okreslonych

warunkach obciClzenia
NPD

sciskajCl:cego i temperatury

DLT[%]

Wytrzymalosc na rozci"ganie/zginanie:

Wytrzymafosc na zginanie
BS75 (> 75 kPa)

BS [kPa]

Wytrzymalosc na rozciClganie

prostopadle do
TR80 (> 80 kPa)

powierzchni czofowych

TR (kPa]

Trwalosc reakcji na ogie" w

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

atmosferycznych,

s tarzenia/deg radac j i

Trwalosc oporu cieplnego i wsp6Jczynnika przewodzenia ciepla w funkcji

s tarzen ialdeg rada cji:

Op6r cieplny iwspCMczynnik Opor cieplny i wsp6lczynnik przewodzenia cie~a wyrob6w z EPS

przewodzenia cie~a nie zmienia sil;' w czasie

Stabilnosc wymiarowa w

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

temperatury i wilgotnosci

DS(70,-) [%1

Trwalosc wytrzymalosci na sciskanie w funkcji starzenia i degradacji:

Pelzanie przy sciskaniu
NPD

CC[%I

Odpornosc na zamrai:anie -
NPD

odmrai.anie [%}

rnugotrwa~a redukcja

grubosci [mm}
NPD

Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporztldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje si~, ii. informacje wymagane

przez Rozporztldzenie Nr 190712006 Parlamentu Europejskiego iRady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udziela-

nia zezwoler'l i stosowanych ograniczer'l w zakresie chemikali6w (REACH) podane SCI w dokumencie .Jnformacja 0 produkcie", ktory

znajduje sil;' na stronie producenta www.termoorganika.com.pl

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dost~pne SCI na stronie producenta www.termoorganika.com_pl
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10 Wlasclwosci uzylkowe wyrobu okreslonego w pkl1 i 2 sOlzgOClnez w!asclwosclaml uzylkowyml deklaro-
wanyml w pkl 9

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylOlcznOlodpowiedzialnosc producenla
okreslonego w pkl 4.

W imieniu producenla podpisal:

. J.~~y_:.~.S:~~~~_~:?y_r.~~t~r.~.~_~~.~\V~!~.i.~~_~tr~li._._.. __.. _.. _._.. _... __.. _... _.. _.ds. I ~eb~ tiOKP'?!rOIi
nazwisko I stanawlsko ~eClf~

Jerzy Pasternak
Krak6w, 30.08.2013 r.

.. _. mrejsce"r data .wydan-ia - - -_. podpis
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