
Termo Organika
MyS/: Ciepto

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 10/08/2013/CPR

1. Niepowtarzalny kod Identyfikacyjny typu wyrobu
_Gold parking" EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwlek inny element umozllwlalCjcy IdentyfikacJ~ wyroau budowlanego,
wymagany zgodme z art. 11 us!. 4

Numer partii umieszczony jest na etykiecie i skiada si~ z: identyfikacji wyrobu, daty i godziny oraz miejsca
produkcji.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zaslosowanla wyrobu budowlanego zgOd-
nle z majCjcCjzastosowame zharmonlzowanCj specyfikaCjCj teChnicznCj

Izolacja cieplna w budownictwie.

4. Nazwa. zaslrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz ad res kontaktowy producenta,
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 upowazmonego przedslawlclela, ktorego peino-
mocnictwo obejmuje zadama okreslone wart. 12 us!. 2

Nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny I weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zalCjczniku V

System 3

7 W przypadku deklaraCjI wlasclwosCI uzytkowych dotyczCjceJwyrobu budowlanego obJ~tego normCj zhar-
monlzowanCj

EN 13163:2012

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

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

8. W przypadku deklaracji wlaSCIWOSCIuzytkowyCh dOlyczCjcej wyrobu auoowlanego. dla ktOrego wyoana
zostala europeJska ocena technlczna

Nie dotyczy.
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Oeklaracja WlaSCfWOSCfuzyfkowych nr: 10/08/2013/CPR

9 Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

zasadnicze
Zharmonizowana

charakterystyki
Wlasciwosci uzytkowe specyfikacja

techniczna

Reakcja na ogie"
E

CI",gle spalanie w postaci
NPO

iarzenia

Przepuszczalnosc wody:

Nasi"kliwosl: wed"
NPO

(dtugotrwate zanurzenie)

WL(T), WL(P) ['!oj

Uwalnianiesi~ substancji
niebezpiecznych do -

srodowiska
wewn~trznego

Wskainik izolacyjnosci od

dZwi~k6w powietrznych

przenoszonych dreg"
NPO

bezposredni",

Sztywnosc dynamiczna

SO [MN/m1

Wskainik pochtaniania
NPO

diwi~ku

Wskai:nik izolacyjnosci od dZwifi'k6w uderzeniowych (dla podI6g):

EN 13163:2012
Sztywnosc dynamiczna

NPO
SO [MN/m1

Grubosc ddmm) NPO

$ciSliwosc CP [mm] NPO

Op6r cieplny:

Oeklarowany wsp6tczynnik przewodzenia ciepla Ao S 0,035 (W/mK)

Grubosc 006' GrubOsc 006' Grubosc Op6r cieplny
[mm) cieplny (mm] cieplny [mm) Ro{m2KJ\o\1)

Ro[m2KJ\o\1) Ro{m2KJ\o\1)

10 0,25 BO 2,25 '50 4,25

20 0,55 90 2,55 160 4,55

Op6r cieplny (R) i wsp&czynnik 30 0,85 100 2,85 170 4,85
przewodzenia cie~a (A)

40 1,10 110 3,10 160 5,10

50 1,40 120 3,40 190 5,40

60 1,70 130 3,70 200 5,70

70 2,00 140 4,00 210 6,00

Grubosc [mm] T(2) (. 2 mm)
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Deklaracja wlasciwosci utytkowych nr: 10/0BI2013/CPR

Przepuszczalnosc pary
NPO

wodnej [~l

Wytrzymatosc na sciskanie:

Napr~zenje sciskajC\ce przy 10 %
odksztalceniu wzglednym C5(10)

C5(1 0)120 (Z 120 kPa)[kPa]

Odksztatcenie w okreslonych

warunkach obci~enia
OLT(1)5 (S 5%)

sCiskaj",cego i temperatury
OLT(%]

Wytrzymalosc na rozcictganie/zginanie:

Wytrzymatosc na zginanie
65170 (Z 170 kPa)

65 (kPa]

Wytrzymafosc na rozcictganie

prostopadte do
NPO

powierzchni czorowych

TR [kPa]

Trwalosc reakcji na oglen w

funkcjl ciepla. warunk6w Brak zmiany wtasciwosci reakcji na ogien dla wyrob6w z EPS
EN 13163:2012

atmosferycznych,

starzenia/degradacji

Trwalosc oporu cieplnego i wsp6lczynnika przewodzenia ciepla w funkcji

sta rzen ialdeg rada cji:

Op6r cieplny i wsp&czynnik Opor cieplny i wsp6lczynnik przewodzenia ciepfa wyrob6w z EPS

przewodzenia ciepfa nie zmienia si~ w czasie

Stabilnosc wymiarowa w

okreslonych warunkach
05(70,-)2 (2%)

temperatury iwilgotnosci
05(70,-) [%1

Trwalosc wytrzymalosci na sciskanie w funkcji starzenia i degradacji:

Pelzanie przy sciskaniu
NPO

CC(%]

Odpornosc na zamrai:anie -
NPO

odmrazanie [%]

rnugotrwala redukcja

grubosci [mm]
NPO

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

przez Rozporzetdzenie Nr 1907/2006 Par1amentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji. oceny, udziela.

nia zezwoler'l i stosowanych ograniczer'l w zakresie chemikali6w (REACH) podane 59 w dokumencie )nformacja 0 produkcie~, kt6ry

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

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dost~pne Setna stronie producenta www.termoorganlka.com.pl
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DekJaracja wlasciwosci uzytkowych nr: 10/0BI2013/CPR

Krak6w, 30.08.2013 r.

10.Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkl 1 i 2 s,! zgodne z wlasciwosclaml uzytkowyml deklaro-
wanyml w pk! 9

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uiylkowych wydana zoslaje na wyl,!czn,! odpowiedzialnosc producenla
okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisa!:

-~_:~y-~~_S~:~~~~~_~y'r_:~:?:_?_~_~?_~,:,:~!~.~~?_~:r.~I!._.. .__._.__.__. -ds aeYJrtyecjCji~t'i.o~liroh1 J.
nazwisko I stanowlsko 1t1Jr~ro I

Jerzy Pasternak

pod pis
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