
Termo Organika
Mysl: Cieplo

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 7/11/2014/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GOLD dach-podtoga EPS 100 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(1 0)1 00-OS(N)2 -OS(70,-)2

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

Termo Organika@ Sp. z 0.0.

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

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: EN 13163:2012

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

6. Oeklarowane wtasciwosci uzytkowe

Tabela 1
Oeklarowany pozlom Zharmonlzowana

zasadnlcze charakterystykl Wlaflclwoflcl uZytkowe Iklasalwartofl6 gra- specyflkacJa
nlcznalNP01) technlczna

ReakcJa na oglen Reakcja na ogier'! E

C1llg/e spalanle w postacl zarzenla Ci,!gle spalanie w postaci zarzenia NPD

Przepuszczalnofl6 wody Nasi,!kliwoM wod,! NPD

Uwalnlanle slQ substancJI nlebezplecznych Uwalnianie siQ substancji niebez- NPD
do flrodowlska wewnQtrznego piecznych 2)

WskaZnlk lzolacyJnoflcl od clZwlQk6w po- Sztywnos6 dynamiczna
wletrznych przenoszonych drog!! bezpo- NPD
flrednl!!

Wskafnlk pochlanlanla clZwlQku - NPD EN 13163:2012

Sztywnosc dynamiczna NPD

Wskafnlk Izolacyjnoflcl od dfwlQk6w ude- Grubosc, dL NPD
rzenlowych (dla pod/6g)

Scisliwosc NPD

Op6r cieplny Ro
Patrz Tabela 2

Op6r cleplny
Deklarowany wsp6lczynnik przewo-

0,036 [W/mK)
dzenia ciepta AD

Grubosc, dN T(1) (%1mm)
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Termo Organika
Mys/: Cieplo

Deklaracja wlasciwosci uiytkowych nr 7/11/2014/CPR

Przepuszezalnosc pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

Napr~ienie sciskajetce przy 10 % CS(10)100 (<e100 kPa)
odksztalceniu

Wytrzymalosc na selskanle
Odkszta/cenie w okreslonych warun-
kach obcieti:enia Sciskajetcego i NPD
temperatury

Wytrzymalosc na zginanie 8S150 (<e150 kPa)

Wytrzymalosc na rozeillganle/zglnanle
Wytrzymalosc na rozciCiganie prosto-
padIe do powierzchni czolowych

NPD

Trwalosc reakejl na oglen w funkejl elepta. Trwa/osc wlasciwosci .}
warunk6w atmosferyeznyeh. starze. E EN 13163:2012
nlaldegradaejl

Op6r cieplny RD'} Patrz Tabela 2
Trwalosc oporu eleplnego w funkejl elep/a, Deklarowany wsp6lczynnik przewo-
warunk6w atmosferyeznyeh, starze- dzenia ciepla AD 4)

0,036 [W/mK)
nlaldegradaejl

Trwa/osc wlasciwosci NPD

Pelzanie przy sciskaniu NPD

Trwalosc wytrzymalosel na seiskanle w Odpomosc na zamraianie-
NPD

funkejl starzenla I degradaejl odmraianie

Dlugotrwala redukcja grubosci NPD

'Iwlasciwosci uiy1kowe nieustalone .,- europejskie metody badania Setw opracowaniu wlasciwosci ui:y1kowe EPS dotyczClce ognia nie
pogarszajCl si~ w czasie 4) wsp6lczynnik przewodzenia ciepla i op6r cieplny nie zmieniajCl si~ w czasie

Zgodnie z Art. 6, ust.5 RozporzCldzenia Par1amentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 infonnuje si~, Ii: infonnacje wymagane przez
RozporzCldzenie Nr 1907/2006 Par1amentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwo-
len i stosowanych ograniczen w zakresie chemikali6w (REACH) podane setw dokumencie .Infonnacja 0 produkcie', kt6ry znajduje s~ na
stronie producenta www.termoorganika.pl

Infonnacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dost~pne sCIna stronie producenta www.tennoorganika.pl

150

4,15

300

8,30

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyz:ej wyrobu sl:l zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzl:ldzeniem (UE) nr 305/2011 na wytl:lcznl:l

odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Pasternak, Petnomocnik Zarzl:ldu ds. ZKP

w Krakowie, 6.11.2014 r.
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