
Termo Organika
Mysl: Cieplo

Deklaracja wfasciwosci uzytkowych nr: 4/08/2013/CPR

1. Nlepowtarzalny kod IdentyfikacYJny typu wyrobu
"Dalmatyriczyk dach-podloga" EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70.-)2-
TR100

2. Numer typu. partii lub serii lub jaklkolwiek Inny element umozliwlajqcy IdentyfikaCJE1wyrobu buaowlanego.
wymagany zgodnle z art. 11 us!. 4

Numer partii umieszczony jest na etykiecie i sklada siE1z: identyfikacji wyrobu. daty i godziny oraz miejsca
produkcji.

3 Przewldzlane przez producenta zamlerzone zastosowame lub zastosowama wyroDu Dudowlanego zgod-
nle z majqcq zastosowame zharmomzowanq specyfikacJq techmczn'l

Izolacja cieplna w budownictwie.

4 Nazwa. zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz aares kontaktowy proaucenta.
wymagany zgodnle z art. 11 us!. 5

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

5. W stosownych przypadkach nazwa I adres kontaktowy upowaznionego przedstawlclela. ktOrego pelno-
mocmctwo oDejmuJe zadanla okreslone wart. 12 us!. 2

Nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny I weryfikacJI staloSCI wlaSCIWOSCIuzytkowych wyroDu budowlanego okreslone
w zal'lczniku V

System 3

7 W przypadku deklaracji wlasclwosCI uzytkowYCh dotycz'lceJ wyrobu Dudowlanego ObjE1tegonorma zhar-
monlzowan'l

EN 13163:2012

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

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

8. W przypadku deklaracji wlasclwosCI uzytkowych aotyczqcej wyrobu budowlanego. dla ktOrego wydana
zostala europeJska ocena techmczna

Nie dotyczy.
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Mysl: Cieplo

DeklaracJa wiasciwosci uzytkowych nr: 4/08/2013/CPR

9. Deklarowane w!aSCIWOSCI uzylkowe

zasadnicze
Zharmonizowana

charakterystyki
Wlasciwosci uzytkowe specyfikacja

techniczna

Reakcja na ogier'!
E

Ci~gte spalanie w postaci
NPO

i.arzenia

Przepuszczalnosc wody:

NasiC\kliwosc wed",
NPO

(dtugotrwa'e zanurzenie)
WL(T), WL(P) [%J

Uwalnianie si~substancji
niebezpiecznych do .

srodowiska

wewn~trznego

Wskainik izolacyjnosci ad

diwiqk6w powietrznych

przenoszonych dreg",
NPO

bezposredniC\
Sztywnosc dynamiczna

SO [MN/m'l

Wskainik pochlaniania
NPO

di:wi~ku

Wskaznik izolacyjnoscl cd dzwi*:k6w uderzeniowych (dla podt6g):

EN 13163:2012
Sztywnosc dynamiczna

NPO
SO [MN/m'l

Grubosc dL [mmJ NPO

$cishwosc CP [mm] NPO

Op6r cieplny:

Deklarowany wspOfczynnik przewodzenia ciepla }.,~ 0,040 (WfmK]

Grubosc: Op6r Grubosc Op6r Grubosc Op6r cieplny
[mmJ cieplny Imm) cieplny [mm) Ro(m2KJW]

RoIm2KJW] Ro[m2KJVJ]

10 0.25 80 2,00 150 3,75

20 0.50 90 2.25 160 4.00

Op6r cieplny (R) iwsp6lczynnik 30 0.75 100 2,50 170 4,25
przewodzenia ciepta (A)

40 1,00 110 2.75 180 4,50

50 1,25 120 3,00 190 4,75

60 1,50 130 3.25 200 5.00

70 1,75 140 3,50 2'0 5.25

Grubas.: [mm] T(1) (t 1 mm)
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Termo Organika
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Deklaracja wfasciwosci uzytkowycn nr: 4/0B/2013/CPR

Przepuszczalnosc pary
NPD

wodnej £lJJ

Wytrzymalosc na sciskanie:

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

C5(10)60 (> 60 kPa)[kPa]

Odksztatcenie W okreslonych

warunkach obciCizenia
NPD

sciskajCl:cego i temperatury

DLT[%)

Wytrzymalosc na rozcicwanie/zginanie:

Wytrzymalosc na zginanie
B5100 (> 100 kPa)

B5 [kPa)

Wytrzymafosc na rozciqganie

prostopadfe do
TR100 (> 100 kPa)

powierzchni czotowych

TR {kPa]

Trwalosc reakcji na ogier'!

w funkcji ciepla. warunk6w Brak zmiany wfasciwosci reakcji na ogie" dla wyrob6w z EPS
EN 13163:2012

atmosferycznych,

5ta rzen laldeg radac ji

Trwalosc opom cieplnego I wsp6fczynnika przewodzenia ciepla w funkcji

5larze nialdeg radac j i:

Op6r cieplny j wsp&czynnik Op6r de piny iwsp&czynnik przewodzenia ciepta wyrob6w z EPS

przewodzenia ciepta nie zmienia si~ w czasie

Stabilnosc wymiarowa w

okreslonych warunkach
D5(70,-)2 (2%)

temperatury i wilgotnosci

D5(70,-) [%)

Trwalosc wytrzymalosci na sciskanie w funkcji starzenia i degradacji:

petzanie przy sciskaniu
NPD

CC[%)

Odpornosc na zamraianie -
NPD

odmraianie [%]

Dlugotrwata redukcja

grubosci [mm)
NPD

Zgodnie z Art. 6, ust.5 RozporzC\dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 30512011 informuje si~, ii. informacje wymagane

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

nia zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikali6w (REACH) podane Sq w dokumencie .Informacja 0 produkcieft

• kt6ry

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

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dost~pne S9 na stronie producenta www.termoorganika.com.pl
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Termo Organika
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Deklaracja wlasciwosc/ utytkowych nr: 4/0812013/CPR

10.Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 Sa zgodne z wlasciwosclaml uzytkowyml deklaro-
wanymi w pkt 9

Niniejsza deklaracja w!asciwosci uzylkowych wydana zostaje na wy1aczna odpowiedzialnosc producenla
okreslonego w pkl 4.

W imieniu producenla podpisal:

_J_e~y_ :.~_st~rn~~~_DYT_ek:?:_~_~_~?_~':':~!~_~~?_~:r_~I! -ds.-J £1.~:ji tloK~!'trytl
nazwisko I stanowisko ~w~ (IbQM/

Jerzy P sternak
Krak6w, 3008.2013 r.

- - - - mieJsce-C data .wydaniil - - - _. _.. _.. - - - _. - - - .podpis. - - - - - - - - - - - - _.
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