
Termo Organika
Mys/: Cieplo

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 17/11/2014/CPR
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SUPERAKUSTIC podtoga EPS T EPS-EN 13163- T(1 )-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna i akustyczna w budownictwie

3. Producent:

Termo Organika~ Sp. z 0.0.

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

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

System 3

5. Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: EN 13163:2012

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

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Tabela 1
Deklarowany pozlom Zharmonizowana

lasadnlcze charakterystykl Wlasclwoscl uZytkowe Iklasalwartos~ gra- specyflkacja
nlcznalNP01) technlczna

Reakcja na ogien Reakcja na ogieri E

C1ltg/e spalanle w postacl urzenla Ci1l91espalanie w postaci zarzenia NPD

Przepuszczalnos~ wody Nasillkliwosc wodll NPD

Uwalnlanle slq substancjl nlebezplecznych Uwalnianie si~ substancji niebez- NPD
do srodowlska wewnqtrznego piecznych 2)

Wskafnlk izolacyjnoscl od diwlqk6w po-
wletrznych przenoszonych droglt bezpo-
srednllt Sztywnosc dynamiczna Patrz Tabela 3

Wskaznlk poch/anlanla diwlqku - NPD

Szlywnosc dynamiczna Patrz Tabela 3 EN 13163:2012

Wskafnik izolacyjnoScl od dZwlqk6w ude- Grubosc, dL T(1) min.-5% lub -1 mm,
rzeniowych (dla pod/6g) max +15% lub +3 mm

Scisliwosc CP3 (s3mm)

Op6r cieplny Ro Patrz Tabela 2

Deklarowany wsp6lczynnik przewo-
0,050 [W/mK]

Op6r cleplny dzenia ciepla AD

Grubosc. dL T(1) min.-5% lub -1 mm,
max +15% lub +3 mm

Przepuszczalnos~ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

Wytrzyma/os~ na sclskanle
Napr~zenie sciskajllce przy 10 % NPD
odkszta/ceniu
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Deklaracja wlasciwosci uzyfkowych nr 17/11/2014/CPR

Odksztalcenie w okreslonych warun-
kach obciClzenia SciskajClcegoi NPD
lemperalury

Wylrzymalosc na zginanie 8550 (~ 50 kPa)

WytrzymalosC na rozclllganle/zglnanle
Wytrzymalosc na rozciClganie proslo-
padIe do powierzchni czolowych

NPD

Trwalosc reakcJI na oglel\ w funkcJI clepta, Trwalosc w1asciwosci 'J
warunk6w atmosferycznych, starze. E
nlaldegradacJI

EN 13163:2012
Op6r cieplny Ro')

Palrz Tabela 2
Trwalosc oporu cleplnego w funkcJI clepla, Deklarowany wsp6lczynnik przewo-
warunk6w atmosferycznych, starze- dzenia ciepla 1..04)

0,050 (W/mK)
nlaldegradacJI

Trwalosc w1asciwosci NPD

Pelzanie przy sciskaniu NPD

Trwalosc wytrzymaloscl na sclskanle w Odpomosc na zamraianie-
NPD

funkcJI starzenla I degradacJI odmrazanie

D1ugolrwala redukcja grubosci NPD

'I w1asciwosci uzytkowe nieuslalone ') europejskie melody badania SCI w opracowaniu w1asciwosci ui:ylkowe EP5 dotyCZClceognia nie
pogarszajCl si~ w czasie 4) wsp6lczynnik przewodzenia ciepla i op6r cieplny nie zmieniajCl si~ w czasie

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

Informacje dodalkowe w poslaci instrukcji oraz kart technicznych dost~pne sCIna stronie producenla www.termoorganika.pl

Tabela 2 Deklarowany op6r cieplny w zaleinosci od grubosci wyrobu

Grubost dL.mm 17 22 : 27 33 38 43 53

Op6r deploy Ro,
0,30 0,40 0.50 0,65 0,75 0,85 1,05

[m2K1W)

:540 :530 :530SD[MN/m~

Tabela 3 Sztywnosc dynamiczna w zaleinosci od grubosci wyrobu

I I I
Grubosc dL, mm 17 22 27 I 43 53 I

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s~ zgodne z zestawem deklarowanych wfasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wfasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz~dzeniem (UE) nr 305/2011 na wyl~czn~

odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisaf:

Jerzy Pasternak, Pefnomocnik Zarz~du ds. ZKP
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