
Termo Organika
Mys/: Ciepfo

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 13/11/2014/CPR
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TERMONIUM fundament EPS 150 EPS-EN 13163-T(1 )-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS200-CS(10)15Q-DS(N)2-DS(70,-)2-DL T(1 )5-WL(T)3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

Termo OrganikaiPJ Sp. z 0.0.

ul. B. Prusa 33, 30-117 Krak6w, Polska

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: EN 13163:2012

Jednostka lub Jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Tabela 1
Deklarowany pozlom Zharmonlzowana

lasadnicze charakterystyki Wlasclwosci uZytkowe IklasaJwartosc gra- specyflkacJa
nlcznalNPO') techniczna

ReakcJa na oglen Reakcja na ogier'! E

Cil!g/e spalanie w postacl iarzenia Ci!!g/e spalanie w postaci zarzenia NPD

Przepuszczalnosc wody Nasi!!kliwosc wad!! WL(T)3 (S3,0 %)

Uwalnianle slq substancJI niebezpiecznych Uwalnianle si~ substancji niebez- NPD
do srodowlska wewnqtrznego piecznych 2)

Wskafnik 1z0lacyJnosci od d:i:wiqk6w po- Szlywnosc dynamiczna
wletrznych przenoszonych drogl! bezpo- NPD
srednll!

Wskaznlk poch/anianla dZwlqku - NPD

Sztywnosc dynamiczna NPD
EN 13163:2012

Wskaznlk 1z0lacyJnoaci od d:i:wiqk6w ude-
Grubosc, dL NPD

rzeniowych (dla pod/6g)

Scisliwosc NPD

Op6r cieplny Ro Patrz Tabela 2

Op6r cleplny
Deklarowany wsp6lczynnik przewo-

0,035 [W/mK]
dzenia ciep/a 1.0

Grubosc, dN T(1) (:1:1mm)

Przepuszczalnosc pary wodneJ Przenikanie pary wodnej NPD

Wytrzyma/osc na sclskanle
Napr~zenie sciskaj!!ce przy 10 % CS(10}150 (~150 kPa)
odkszla/ceniu

Termo Organika Sp. z 0.0.

ul. Boles/awa Prusa 33, 30-117 Krak6w

tel.: +48 124270740, fax: +48 124272721, www.termoorganika.pl. e-mail: styropian@termoorganika.pl
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Termo Organika
Mysl: Cieplo

Deklaracja wlasciwosci uiytkowych nr 13/11/2014/CPR

Odksztalcenie w okreslonych warun-
kach obcillzenia sciskajllcego i DLT(1)5 (S5,0%)
lemperalury

Wytrzymalosc na zginanie 85200 (~ 200 kPa)

Wytrzymalos~ na rozcl~ganle/zglnanle
Wytrzymalosc na rozcillganie proslo-
padle do powierzchni czolowych

NPD

Trwalos~ reakcjl na oglen w funkcjl clep/a, Trwalosc w1asciwosci'j

warunk6w atmosferycznych, starze- E
nlaldegradacjl

EN 13163:2012
Op6r cieplny Ro4j

Palrz Tabela 2
Trwalos~ oporu cleplnego w funkcJI clepla, Deklarowany wsp6lczynnik przewo-
warunk6w atmosferycznych, starze- dzenia ciepla AD 4)

0,035 [W/mK)
nlaldegradacjl

Trwalosc wlasciwosci NPD

Pelzanie przy sciskaniu NPD

Trwalos~ wytrzymaloscl na sclskanle w Odpomosc na zamraianie-
NPD

funkcjl starzenla I degradacjl odmraianie

D1ugolrwala redukcja grubosci NPD

'J w1asciwosci ui:ytkowe nieuslalone <) europejskie melody badania sll w opracowaniu w1asciwosci ui:ytkowe EP5 dotYCZllce ognia nie
pogarszajll si~ w czasie 4) wsp6lczynnik przewodzenia ciepla i op6r cieplny nie zmieniajll si~ w czasie

Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporzlldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje si~, ii informacje wymagane przez
Rozporzlldzenie Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwo-
len i stosowanych ograniczen w zakresie chemikali6w (REACH) podane sll w dokumencie .Informacja 0 produkcie., kt6ry znajduje s~ na
stronie producenta www.termoorganika.pl

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dosl~pne sll na slronie producenta www.lermoorganika.pl

130 140 150

3,70 4,00 I 4,25
280 290 I 300
8,00 ! 8,25 ! 8,55

WJasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu Sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 30512011 na wytqcznq

odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal:

Jerzy Pasternak, Petnomocnik Zarzqdu ds. ZKP
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