
Termo Organika
MyS/: Ciepto

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 17/08/2013/CPR

1. Nlepowtarzalny kod identyfikacYJny typu wyrollu
"Superakustic-podloga" EPS EN 13163 T(l )-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(1O)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP3

2. Numer typu, partii lull seni lull jakikolwlek Inny element umozllwla]qcy IdentyfikacJf;1wyrollu DUdowlanego,
wymagany zgodnle z art. 11 us!. 4

Numer partii umieszczony jest na etykiecie i sklada sif;1z: identyfikacji wyrobu, daly i godziny oraz miejsca
produkcji.

3. Przewldzlane przez producenta zamlerzone zastosowanle IUDzastosowanla wyroou Duoowianego zgoo-
nle z ma]qcq zastosowanle znarmonlzowanq specyfikaCjq technlcznq

Izolacja cieplna w budowniclwie.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa hand Iowa lull zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnle z art. 11 us!. 5

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

5. W stosownycn przypadkacn nazwa I adres kontaktowy upowaznlonego przeostawlclela, ktorego pemo-
mocnlClwO Olle]muje zadanla okreslone wart. 12 us!. 2

Nie dotyczy.

6. System lUll systemy oceny I weryfikac]1 sta!osci wlasclwosci uzytkowycn wyrollu Duoowlanego oKreslone
w ZalqCzniku V

System 3

7. W przypadku deklaracji wlasclwosCI uzytkoWYCh dotyczqcej wyrollu budowlanego ollJf;1tegonormq znar-
mOnlzowanq

EN 13163:2012

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

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

8. W przypadku deklaracji wlasclwosCI uzytkowYCh dotyczqcej wyroDu lludowlanego, dla ktorego wydana
zosta!a europejska ocena technlczna

Nie dotyczy.
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9. Deklarowane wlasclwosCI uzylkowe

lasadnicze Zharmonizowana

charakterystyki
Wlasciwosci uiylkowe specyfikacja

techniczna

Reakcja na ogien
E

Ci~gle spalanie w postaci zarzenia NPO

Przepuszczalnosc wody:

Nasi~kliwoscwod~
NPO

(dlugotrwale zanurzenie)

WL(T), WL{P) [%J

Uwalnianie si~ substancji nie-
bezpiecznych do srodowiska -

wewnqtrznego

Wskaznik izolacyjnosci od 22/20 38/35

d:iwiQk6w powietrznych Grubosc, dLJdB
17/15

27/25 43/40
przenoszonych drogq [mm]

bezposredniCl 33/30 53/50
Sztywnosc dynamiczna

SD [MN/ml SO [MN/m'l :s 40 ~ 30 :s 20

Wskai:nik pochtaniania dZwifi'ku NPO

Wskainik izolacyjnosci od di:wi~k6w uderzeniowych (dla potH6g):
EN 13163:2012

Sztywnosc dynamiczna SO [MN/m3] 50(20+40) (20+40 MN/m')

Grubosc dL (mm] T(l) (-1 mm; +3 mm)

Scisliwosc CP [mm] CP3 (< 3 mm)

Opor cieplny:

Oeklarowany wspOlczynnik przewOdzenla clepta ••.•o:s 0,050 [W/mK]

Grubosc dL/de [mm] Op6r cieplny Ro(ri?KiW]

17/15 0,30

22/20 0,40

Op6r cieplny (R) i wsp6fczynnik 27/25 0,50

przewodzenia ciepla (A)
33/30 0,65

38/35 0,75

43/40 0,85

53/50 1.05

Grubosc [mm] T(l) (-1 mm; +3 mm)
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Przepuszczalnosc pary
NPD

wodnej (~]

Wytrzymalosc na sciskanie:

Napr~ienie sciskajC\ce przy 10 %
odksztatceniu wzgl~dnym CS(1 0)

NPD
[kPa]

Odksztalcenie Wokreslonych

warunkach obci~zenia sciskajC\cego NPD

i lemperatury DLT (%)

Wytrzymalosc na rozcictganie/zginanie:

Wytrzymatosc na zginanie
6S50 (> 50 kPa)

6S [kPa]

Wytrzyma{osc na rozclqganie

prostopadle do
NPD

powierzchni czofowych

TR (kPa]

Trwatosc reakcji na agien w
funkcji ciepta, warunk6w Brak zmiany wtasciwo$ci reakcji na ogieri dla wyrob6w z EPS

atmosferycznych,
EN 13163:2012

starze nialdeg radac j i

Trwalosc oporu cieplnego j wsp6tczynnika przewodzenia eiepta w funkcji

sta rzen ialdegra da cji:

Op6r cieplny i wsp6lczynnik prze. Gp6r cieplny i wsp6lczynnik przewodzenia ciepta wyrob6w z EPS

wodzenia ciepta nie zmienia si~ w czasie

Stabilnosc wymiarowa w

okreslonych warunkach
DS(70.90)5 (5%)

temperatury i wilgotnosci

DS(70.90) [%]

Trwalosc wytrzymalosci na sciskanie w funkcji starzenia i degradacji:

P~zanie przy sciskaniu
NPD

CC(%]

Odpornosc na zamrai:anie -
NPD

odmrazanie [%)

rnugotl\oVata redukcja

grubosci (mm]
NPD

Zgodnie z Art. 6. ust.5 Rozporz~dzenia Par1amentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 30512011 informuje si~. ii: informacje wymagane

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

nia zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikali6w (REACH) podane sc\w dokumencie ~Informacja 0 produkcie~. kt6ry

znajduje si~ na stronie producenta 'N\YW.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.W/asclwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 5'1zgodne z WlaSCIWOSClamluzytkowyml deklaro-
wanyml W pkt 9

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wyl'lczn'l odpowiedzialnosc producenta
okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisa/:

_J_e~y_~~_s~ern~~:_~y_r_e~:?~_~_~_~?_~~~ju_~~?_~tr_oli . ~ts,In,~:,.t~tio ~I)lroli
nazwisko i stanowisko 1910if~

Jerzy Pesternek
Krak6w, 30.08.2013 r.
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