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Cz~sc ogolna
Jednostka ds. oceny technicznej wydajC}ca europejskC} ocen~ technicznC}:
Siee Badawcza Lukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych
Nazwa handlowa wyrobu
Rodzina wyrobow,
wyrob budowlany

budowlanego

do ktorej nalezy

System ocieplen TERMONIUM Termo
Organika@
Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

Producent

Termo Organika Sp. z 0.0.
ul. B. Prusa 33
30-117 Krakow, POLSKA

Zaktady produkcyjne

Zaktad A, Zaktad G, Zaktad M, Zaktad P,
Zaktad R, Zaktad S

Niniejsza europejska
zawiera

ocena techniczna

15 stron, w tym 2 zatqczniki, ktore stanowiq
integralnq cz~se oceny.
Zatqczniki: Nr 3 Plan Badan i Nr 4
Identyfikacja zaktadow produkcyjnych
zawierajq informacje poufne i nie Sq
wtqczone do europejskiej oceny
technicznej, gdy taka ocena jest publicznie
rozpowszechniana.

NiniejszC} europejskC} ocen~ technicznC}
wydaje si~ zgodnie z rozporzC}dzeniem
(EU) nr 305/2011, na p•••
o__
d__
s..•..
ta__
w••.•
i_e_
~

EAD 040083-00-0404

Europejska Ocena Techniczna zostata wydana w j~zyku angielskim. Niniejsze Uumaczenie jest
w petni zgodne z oryginatem.
Niniejsza Europejska Ocena Techniczna powinna bye powielana w catosci, w tym
przekazywana drogq elektronicznq (za wyjqtkiem poufnych Zatqcznikow wskazanych powyzej).
Cz~sciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemnq zgodq Jednostki Oceny Technicznej. Kazde
cz~sciowe kopiowanie musi bye w taki sposob oznaczane.
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Cz~sc szczegofowa
1.

Opis techniczny wyrobu:
Niniejszy wyr6b System ocieplen TERMONIUM Termo Organika@ jest ztozonym
systemem zewn~trznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETleS) - zestawem
obejmujqcym
komponenty
(elementy)
produkowane
fabrycznie
przez
wtasciciela/producenta
lub przez dostawc6w komponent6w. Producent zestawu jest
odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki okreslone w niniejszej europejskiej ocenie
technicznej ETA.
W sktad systemu wchodzi fabrycznie produkowany wyr6b do izolacji cieplnej - pfyty
styropianowe (EPS) przyklejane do sciany. Spos6b mocowania oraz odpowiednie
sktadniki systemu wyspecyfikowano w tabeli 1. Na wyr6b do izolacji cieplnej w miejscu
zastosowania naktadana jest warstwa wierzchnia sktadajqca si~ z jednej lub kilku
warstw, przy czym jedna z warstw zawiera zbrojenie. Warstwa wierzchnia naktadana jest
bezposrednio na wyr6b do izolacji cieplnej, bez pozostawienia pustki powietrznej lub
warstw rozdzielajqcych.
Zestaw moze zawierac specjalne elementy wykonczeniowe (np. listwy startowe, listwy
naroznikowe) do potqczen z odpowiednimi elementami budynk6w (np. spoinami,
kraw~dziami scian, parapetami). Ocena i wtasciwosci uzytkowe tych sktadnik6w nie Sq
przedmiotem niniejszej ETA, jednakZe producent zestawu jest odpowiedzialny za ich
kompatybilnosc i adekwatne wtasciwosci uzytkowe w ramach zestawu, jesli Sq
dostarczane jako elementy systemu.
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Tabela 1.
Zuzycie
Grubose
(mm)
(kg/m2)
System klejony: klejony cz~sciowo z opcjonalnym dodatkowym
mocowaniem mechanicznym. Krajowe dokumenty aplikacyjne
powinny bye brane pod uwag~ .
Skfadniki*

• Wyr6b do izolacji cieplnej:
P!yty styropianowe (EPS) wed!ug EN
13163
TERMONIUM fasada

-

20 do 300

4,0 do 5,0

-

-

-

TERMONIUM PLUS fasada
Wyroby
do izolacji
cieplnej
oraz metody
mocowania

Charakterystyka produktu - Zalqcznik 1
• Zaprawa klejClca:
Klej uniwersalny TERMONIUM
Sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajqca dodania wody w ilosci
0,20-0,24 I/kg
• Dodatkowe mocowanie mechaniczne:
tqczniki tworzywowe obj~te odpowiednimi
ETA

Warstwa
zbrojona
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4,0 do 5,0 3,0 do 5,0

Tabela 1. cd.
Sktadniki*

Zuzycie
(kg/m2)

Grubosc
(mm)

-

-

• Siatka z wt6kna szklanego:
Zbrojenie

TERMONIUM (Typ TO-S170/160)
Charakterystyka siatki - ZalCfcznik Nr 2

Preparat
gruntujC4cy

Grunt sczepny TERMONIUM
G~sta ciecz gotowa do uzycia z wszystkimi
tynkami

0,30 do
0,45

-

• Tynki silikonowe. Masy gotowe do uzycia
na spoiwie silikonowo-akrylowym:

Wyprawy
tynkarskie

Tynk silikonowy TERMONIUM
faktura - uziarnienie:
baranek - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm
kornik - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

1,5 do 4,7
1,5 do 4,7

Tynk silikonowy TERMONIUM M
do aplikacji mechanicznej
faktura - uziarnienie:
baranek - 1,5; 2,0 mm

1,8 do 2,7

Materiafy
uzupetniajC4ce

W zakresie odpowiedzialnosci

Regulowana
uziarnieniem

producenta

*skfadniki wyszczeg61nione w Tabeli 1 niniejszej ETA Sq kompatybilne ze skfadnikami systemu
System Ociepler'l Termo Organika@ obj~tego ETA-15/0660.
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2.

Okreslenie zamierzonego zastosowania
dokumentem oceny (EDO)

zgodnie

ze stosownym

europejskim

System (ETICS) przeznaczony jest do stosowaniajako zewn~trzna izolacja cieplna scian
budynk6w. Sciany mogq bye wykonane z element6w murowych (ceg{y, bloczki, kamien,
itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci p{yt prefabrykowanych).
System moze bye stosowany na scianach pionowych zar6wno nowych, jak i przy
renowacji juz istniejqcych. Mozliwe jest r6wniez jego zastosowanie na powierzchniach
poziomych lub nachylonych,
kt6re nie Sq wystawione
na dzia{anie opad6w
atmosferycznych.
System jest wykonany z element6w nienosnych konstrukcyjnie. W spos6b bezposredni
nie rna wp{ywu na statecznose scian, na kt6rych jest zainstalowany, natomiast moze
wp{ywae na ich trwa{ose poprzez zapewnienie zwi~kszonej ochrony przed wp{ywem
warunk6watmosferycznych.
System nie jest przeznaczony do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej pod
wzgl~dem przenikania powietrza.
Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte Sq na za{ozeniu
przewidywanego okresu uzytkowania systemu przez co najmniej 251at, pod warunkiem,
ze wymagania dotyczqce pakowania, transportu, przechowywania, wbudowywania jak
r6wniez w{asciwego uzytkowania, konserwacji i napraw Sq spe{nione. Za{ozenie
dotyczqce okresu uzytkowania nie moze bye interpretowane jako gwarancja udzielana
przez producenta lub Jednostk~ Oceny Technicznej, ale jako informacja, kt6ra moze bye
wykorzystywana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w zwiqzku z przewidywanym,
ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania obiektu.
Projektowanie, montaz, konserwacja i naprawy systemu powinny bye wykonywane
zgodnie z wymaganiami przepis6w krajowych Panstw Cz{onkowskich.
Instrukcje dotyczqce pakowania, transportu, przechowywania
okreslone Sq w dokumentacji technicznej producenta.

i montazu

systemu

System nalezy do Kategorii SIW2 wed{ug Raportu Technicznego EOTA Nr 034.
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3.

Wlasciwosci
oceny

uzytkowe

wyrobu

oraz odniesienia

do metod zastosowanych

do ich

Wiasciwosci uzytkowe systemu opisane w niniejszym rozdziale Sq obowiqzujqce
warunkiem, ze skiadniki zestawu Sq zgodne z Zaiqcznikami Nr 1+2.

3.1.
3.1.1.

Bezpieczenstwo
pozarowe (BWR 2)
Reakcja na ogien (EAD 040083-00-0404:

pod

paragraf 2.2.1, EN 13501-1)

Tabela 2.
Zawartosc srodk6w
Max. zawartosc
obnizajctcych
cz~sci organicznych I
palnosc
Max. cieplo spalania

Konfiguracja

Euroklasa wg
EN 13501-1

System ocieplen TERMONIUM Termo Organika@
Klej

100 % 1-

Piyty EPS*
g~stosc :5 25 kg/m3

-I -

Warstwa zbrojona

1,5 % 1-

Zbrojenie

-/1,93

Preparat gruntujqcy
Wyprawa tynkarska

Brak

B-s1, dO

MJ/m2

15,0%120,0 % 112,1 MJ/m2

*zawartosc srodk6w obnizajqcych palnosc w ilosci zapewniajqcej Euroklas~ E wg EN 13501-1
Uwaga: Europejski scenariusz pozaru nie zostai ustalony dla elewacji. W niekt6rych
Panstwach Czionkowskich klasyfikacja wediug EN 13501-1 moze nie bye wystarczajqca
do zastosowania wyrobu na elewacjach. Do chwili, gdy obecny system klasyfikacji nie
zostanie ostatecznie ustalony mogq bye wymagane dodatkowe badania systemu wediug
przepis6w krajowych w celu speiniania przepis6w Panstwa Czionkowskiego.
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3.2.
Higiena, zdrowie i srodowisko (BWR 3)
3.2.1. Zawartosc,
emisja i/lub uwalnianie
substancji
niebezpiecznych
wymywalne (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.4, EOTA TR034)

- substancje

W{asciwose uzytkowa nieb~dqca przedmiotem oceny.
Uwaga: Mogq obowiqzywae wymagania zwiqzane z tym zagadnieniem odnoszqce si~
do systemu (np. transponowane prawodawstwo europejskie i prawa krajowe, regulacje
i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania przepis6w Rozporzqdzenia (EU)
Nr 305/2011, wymagania te powinny bye spe{nione w kazdym przypadku, gdy majq
zastosowanie

3.2.2. Wodochfonnosc
(EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.5)
3.2.2.1.Wodochfonnosc
warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej
paragraf 2.2.5.1)
•

(EAD 040083-00-0404:

Warstwa zbrojona Klej uniwersalny TERMONIUM:
- Wodoch{onnose po 1 godzinie < 1 kg/m2;
- Wodoch{onnose po 24 godzinach < 0,5 kg/m2•

•

Warstwy wierzchnie: Tabela 3.
Tabela 3.
Wodochfonnosc
po 24 godzinach
<0,5 kg/m2 ~0,5 kg/m2
Warstwa wierzchnia:
Warstwa zbrojona
Klej uniwersalny
TERMONIUM +
Grunt sczepny
TERMONIUM +
wskazana wyprawa
tynkarska:

3.2.2.2.Wodochfonnosc
2.2.5.2)

wyrobu

Tynk silikonowy
TERMONIUM

-

x

Tynk silikonowy
TERMONIUM M

-

x

do izolacji

cieplnej

(EAD

040083-00-0404:

paragraf

W{asciwose uzytkowa nieb~dqca przedmiotem oceny

3.2.3. Wodoszczelnosc:
040083-00-0404:

Zachowanie siq po cyklach
paragraf 2.2.6)

8pe{nione (brak defekt6w).
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cieplno-wilgotnosciowych

(EAD

3.2.4. Wodoszczelnosc:
040083-00-0404:

Zachowanie
paragraf 2.2.7)

si~

Zgodnie z badaniem wodochlonnosci

3.2.5.

Odpornosc

po

cyklach

zamrazanie-rozmrazanie

(EAD

ETleS jest mrozoodporny.

na uderzenie (EAD 040083-00-0404:

paragraf 2.2.8)
Tabela 4.
Pojedyncza
warstwa siatki
TERMONIUM (Typ TO5170/160)

Warstwa wierzchnia:
Warstwa zbrojona
Klej uniwersalny
TERMONIUM +
Grunt sczepny
TERMONIUM +
wskazana wyprawa
tynkarska:

3.2.6. Przepuszczalnosc
3.2.6.1.Przepuszczalnosc
paragraf 2.2.9.1)

Tynk silikonowy
TERMONIUM

Kategoria II

Tynk silikonowy
TERMONIUM M

Kategoria II

pary wodnej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9)
pary wodnej warstwy
wierzchniej
(EAD 040083-00-0404:

Tabela 5.
Rownowazna
grubosc warstwy
powietrza Sd
Warstwa wierzchnia:
Warstwa zbrojona
Klej uniwersalny
TERMONIUM +
Grunt sczepny
TERMONIUM +
wskazana wyprawa
tynkarska:

Tynk silikonowy
TERMONIUM

:5

Tynk silikonowy
TERMONIUM M

:5

3.2.6.2.Przepuszczalnosc
pary wodnej wyrobu do izolacji cieplnej
dyfuzyjnego) (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9.2)
Zalqcznik Nr 1.

ETA20-1277-1-2021-02-04-
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2 m, wyniki:
0,20 m

2 m, wyniki:
0,20 m

(wspolczynnik

oporu

3.3.
3.3.1.

Bezpieczeristwo
Przyczepnosc

uzytkowania

i dost~pnosc

(EAD 040083-00-0404:

3.3.1.1.Przyczepnosc

warstwy

zbrojonej

obiekt6w

(BWR 4)

paragraf 2.2.11)

do wyrobu

do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-

0404: paragraf 2.2.11.1)
Przyczepnos6 pomi~dzy warstwq zbrojonq Klej uniwersalny TERMONIUM
do izolacji cieplnej ~ 80 kPa
3.3.1.2.Przyczepnosc
2.2.11.2)

zaprawy

klej(\cej

do

podloza

(EAD

a wyrobem

040083-00-0404:

paragraf

Tabela 6.

Klej uniwersalny TERMONIUM

3.3.1.3.Przyczepnosc
zaprawy klej(\cej
0404: paragraf 2.2.11.3)

Warunki
laboratoryj ne

48 godzin
wwodzie+
2 godziny
23°C/50% RH

48 godzin
wwodzie+
7 dni
23°C/50% RH

~ 250 kPa

~ 80 kPa

~ 250 kPa

do wyrobu

do izolacji

cieplnej

(EAD 040083-00Tabela 7.

Warunki
laboratoryj ne

48 godzin
wwodzie +
2 godziny
23°C/50% RH

48 godzin
wwodzie+
7 dni
23°C/50% RH

~ 80 kPa

~ 30 kPa

~ 80 kPa

Klej uniwersalny TERMONIUM'

.minimalna

powierzchnia klejenia: S = 38%

3.3.2. Wytrzymalosc

zamocowania

(EAD 040083-00-0404,

paragraf 2.2.12)

W~asciwos6 uzytkowa nieb~dqca przedmiotem oceny.

3.3.3. Wytrzymalosc
2.2.17)

na rozci(\ganie

warstwy

zbrojonej

W~asciwos6 uzytkowa nieb~dqca przedmiotem oceny.

ETA20-1277-1-2021-02-04-
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(EAD 040083-00-0404:

paragraf

3.3.4. Przyczepnosc po starzeniu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.20)
Tabela 8.
Po cyklach cieplnowilgotnosciowych
Warstwa wierzchnia:
Warstwa zbrojona
Klej uniwersalny
TERMONIUM +
Grunt sczepny
TERMONIUM +
wskazana wyprawa
tynkarska:

Tynk silikonowy
TERMONIUM

Tynk silikonowy
TERMONIUM M

~ 80 kPa

~ 80 kPa

3.3.5. Wfasciwosci mechaniczne i fizyczne siatki (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21)
ZaJqcznikNr 2.

3.4.
Ochrona przed hafasem (BWR 5)
3.4.1. Izolacyjnosc od dzwi~k6w powietrznych (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.22)
WJasciwoscuzytkowa nieb~dqca przedmiotem oceny.
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3.5.
Oszcz~dnosc energii i izolacyjnosc cieplna (BWR 6)
3.5.1. Op6r cieplny i przenikanie ciepla (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23)
Wsprnczynnik przenikania ciepfa sciany z zainstalowanym
jest zgodnie z normq EN ISO 6946:

systemem ETICS obliczany

gdzie:

Xp' n

nalezy jedynie uwzgl~dniae, gdy jego wartose jest wi~ksza niz 0,04 W/(m2. K)

Uc:
n:

catkowity (skorygowany) wsprnczynnik przenikania catej sciany (WI (m2'K))
liczba tqcznik6w (w wyrobie do izolacji cieplnej) na 1 m2
lokalny wpfyw mostka termicznego spowodowanego tqcznikiem. Wartosci
podane ponizej mogq bye przyj~te jesli nie podano ich w ETA dla tqcznika:
= 0,002 W/K dla tqcznik6w z trzpieniem rozporowym ze stali nierdzewnej
z tbem pokrytym tworzywem sztucznym na co najmniej 15 mm oraz dla
tqcznik6w ze szczelinq powietrznq przy tbie trzpienia na co najmniej 15

Xp:

mm (Xp' n zaniedbywalne dla n < 20)
=

0,004 W/K dla tqcznik6w z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej
galwanicznie z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
(Xp'

n zaniedbywalne dla n < 10)

=

U:

0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tqcznik6w (najgorszy
przypadek)
wsprnczynnik przenikania ciepfa catej sciany (z systemem ETICS, bez
mostk6w termicznych) (WI (m2. K)) okreslany w nast~pujqcy spos6b:
U = -------------Rinsulation

1

+ Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi

gdzie:
Rinsulation:

Rrender:

Rsubstrate:

Rse:

Rsi:

op6r cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjq w odniesieniu
do EN 13163) (m2'K)/W
op6r cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 (m2. K)/W lub okreslony
w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)
op6r cieplny sciany budynku (beton, cegta), (m2. K)/W
op6r cieplny na powierzchni zewn~trznej (m2. K)/W
op6r cieplny na powierzchni wewn~trznej (m2. K)/W

Wartose oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna bye podana
w dokumentacji technicznej producenta w zaleznosci od grubosci. Dodatkowo,
punktowa przewodnose cieplna tqcznik6w powinna zostae podana gdy Sq one
zastosowane w systemie.

3.5.2. Op6r cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23)
Zatqcznik Nr 1.

ETA20-1277-1-2021-02-04-
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4.

Zastosowany system oceny i weryfikacji stafosci wfasciwosci uzytkowych (AVCP)
wraz Z odesfaniem do jego podstawy prawnej:
Zgodnie z decyzjq 97/556/EC Komisji Europejskiej oraz poprawkq 2001/596/EC,
systemy AVCP (szerzej opisane w Za~qczniku V do Rozporzqdzenia (EU) Nr 305/2011)
1 i 2+ majq zastosowanie.
Tabela 9.
Zamierzone
zastosowanie(a)
w scianach
zewn~trznych
Zewn~trzne z~ozone
podlegajqcych
systemy/zestawy
przepisom ogniowym
izolacji cieplnej
w scianach
(ETICS) z wyprawami
zewn~trznych nie
tynkarskimi
podlegajqcych
przepisom ogniowym
Wyr6b(y)

(1)

(2)
(3)

Poziom(y) lub klasa(y)
(Reakcja na ogien)
A1

(1),

A2

(1),8(1),

C

(1)

A1

(2),

A2

(2),8(2),

C

(2),

0, E, (A1 do E)

wszystkie

(3),

F

System(y)
1
2+

2+

Wyroby/materiafy, dla kt6rych podwyzszenie klasyfikacji reakcji na dziafanie ognia jest
mozliwe dzi~ki wyraznie rozpoznawalnemu etapowi w procesie produkcji (np. dla
zastosowania dodatk6w op6zniajqcych dziafanie ognia lub ograniczenie materiafu
organicznego)
Wyroby/materiafy nie obj~te przypisem (1)
Wyroby/materiafy, kt6re nie wymagajq badania na reakcj~ na dziafanie ognia (np.
wyroby/materiafy klas A 1 zgodnie z decyzjq Komisji 96/603/EC)

ETA20-1277-1-2021-02-04-

strona 12 z 15

5.

Szczeg6fy techniczne
stosownym EDO

niezb~dne

do wdrozenia

systemu

AVCP zgodnie

ze

Producent powinien prowadzie staJq zakJadowq kontrol~ produkcji na podstawie Planu
Badan.
Plan Badan okreslony jest dla producenta w paragrafie 3.2 EAD 040083-00-0404
Ziozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETleS).
Producent oraz JOT Siee Badawcza lukasiewicz - Instytut Ceramiki i MateriaJ6w
Budowlanych uzgodnili Plan Badan, kt6ry jest zdeponowany w JOT Siee Badawcza
lukasiewicz
- Instytut Ceramiki i MateriaJ6w Budowlanych wraz z dokumentacjq
towarzyszqcq ETA.

Wydano w Krakowie dnia 04.02.2021 r.

Dyrektor Siee Badawcza lukasiewicz

- Instytutu

eramiki i MateriaJ6w Budowlanych

Zal"4czniki:
ZaJqcznik nr 1 - Charakterystyka wyrobu do izolacji cieplnej
ZaJqcznik nr 2 - Charakterystyka siatek z wJ6kna szklanego
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Zal"cznik

Nr 1 - Charakterystyka wyrobu do izolacji cieplnej

Plyty styropianowe (EPS)
produkowane przez
Termo Organika Sp. z 0.0.
Reakcja na ogieri I EN 13501-1

Euroklasa - E
g~stosc maksymalna: 25 kg/m3

Op6r cieplny

Okreslony przy oznakowaniu CE
wedtug EN 13163 (m2'K)1W

Grubosc I EN 823

:!:2mm
[EN 13163 - T(2)]

Otugosc I EN 822

:!:2mm
[EN 13163 - L(2)]

8zerokosc I EN 822

:!:2mm
[EN 13163 - W(2)]

Prostokqtnosc I EN 824

:!:5 mm/m
[EN 13163 - 8(5)]

Ptaskosc I EN 825

10 mm
[EN 13163 - P(10)]
EN 1603

:!:0,2%
[EN 13163 - D8(N)2]

EN 1604

2%
[EN 13163 - 08(70,-)2]

8tabilnosc wymiarowa w
okreslonych warunkach

Wytrzymatosc na zginanie I EN 12089

~ 75 kPa
[EN 13163 - B875]

Przepuszczalnosc pary wodnej,
wsprnczynnik oporu dyfuzyjnego (1-1) I
EN 12086 - EN 13163

20 do 40

Wytrzymatosc na rozciqganie
prostopadte do powierzchni czotowych
I EN 1607

~ 80 kPa
[EN 13163 - TR80]

Wytrzymatosc na scinanie
I EN 12090 - EN 13163

~ 35 kPa

Modut spr~zystosci poprzecznej I
EN 12090

ETA20-1277-1-2021-02-04-
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~ 1000 kPa

Za.~cznik Nr 2 - Charakterystyka siatek z wf6kna szklanego

Nazwa
handlowa siatki

03-1

Opis

Masa
powierzchniowa:
160 g/m2 :!: 5 %;

Odpornosc na dziatanie alkali6w
Wzgl~dna
odpornosc na
Odpornosc
zerwanie po
na zerwanie
starzeniu w
po starzeniu
odniesieniu do stanu
(N/mm)
dostawy (%)

~ 20

~ 50

~ 20

~ 50

~ 20

~ 50

~ 20

~ 50

Rozmiar oczek:
4,0 x 3,7 mm

0

co
't"'"

0

•....
"l"'"

tJ)

122

I

Masa
powierzchniowa:
160 g/m2:!: 5 %;
Rozmiar oczek:
3,5 x 3,9 mm

0

IQ.

>.

I-

:E
:J

z

0

:E

TEXTOLAN
TG 15

Masa
powierzchniowa:
163 g/m2:!: 5 %;
Rozmiar oczek:
3,9 x 5,0 mm

~
w

I-

SSA-1363-160

Masa
powierzchniowa:
160 g/m2 :!: 5 %;
Rozmiar oczek:
4,0 x 3,9 m
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CzJonek

Lukasiewicz
Instytut (eramiki
i Materiat6w
Budowlanych

31-983 Krakow,
POLSKA
ul. Cementowa 8
Tel.: +48 126837900
info@icimb.pl
www.icimb.pl

www.eota.eu

ETA-20/1277
z dnia 04/02/2021

Za.~cznik Nr 3 do

Plan badan System ocieplen TERMONIUM Termo Organika@

Plan badan zostaJ przygotowany przez Jednostk~ Oceny Technicznej: Siee Badawcza
tukasiewicz - Instytut Ceramiki i MateriaJow Budowlanych (JOT ICiMB). Dokument jest
poufnq cz~sciq ETA-20/1277 i maze bye udost~pniony tylko Jednostce Notyfikowanej
uczestniczqcej w procedurze oceny i weryfikacji staJosci wJasciwosci uzytkowych.
Producent zobowiqzany jest zgJosie do JOT ICiMB wszelkie zmiany wyrobu, procesu
produkcyjnego lub sposobu uzytkowania System ocieplen TERMONIUM Termo Organika@,
ktore mogq prowadzie do nieprawidJowosci w planie kontroli. JOT ICiMB zadecyduje czy
zmiany b~dq miaJy wpJyw na waznose ETA-20/1277, tym samym na waznose oznakowania
CE wyrobu i koniecznose przeprowadzenia ponownej oceny technicznej lub zmiany zapisow
ETA-20/1277. Na wniosek JOT ICiMB producent zobowiqzany jest udost~pnie wyniki
potwierdzajqce speJnienie wymagan zgodnych z planem kontroli.

Zafqcznik Nr 3 do ETA- 20-1277-1-2021-02-04
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PLAN BADAN System ociepleri TERMONIUM Termo Organika@
Zaprawa klej~ca / warstwa zbrojona: Klej uniwersalny TERMONIUM
Wvmaaanie
Czestotliwosc badan
Badanie
Metodvka
proszek 0 jednolitej
barwie, bez zbryleri
Instrukcja 1-02*
Wyglqd
i zanieczyszczeri
Z kazdej partii
mechanicznvch
G~stose

EAD 040083-00-0404**
pkt A.6.1 (proszki)

1300 + 1600 kg/m3

Konsystencja

PN-85/B-04500

7,0 + 9,0 cm

1 raz na dzieri
produkcvinv

EAD 040083-00-0404**
pkt 2.2.11.3

~ 80 kPa

Co najmniej raz
na 2 miesiqce

Przyczepnose warstwy
zbrojonej do styropianu
po przechowywaniu w
warunkach laboratorvinvch
Zawartosc popiolu
w temperaturze 450°C
Zdolnose do
zatrzvmvwania wody
Przyczepnosc do podloza
po przechowywaniu w
warunkach laboratoryjnvch
Wodochlon nose
warstwy zbrojonej

Badanie
Wyglqd

EAD 040083-00-0404**
pkt A.6.6
EAD 040083-00-0404**
Dkt A.6.7

:S 99,4 %

~ 95,0 %

EAD 040083-00-0404**
pkt 2.2.11 .3

~ 250 kPa

EAD 040083-00-0404**
pkt 2.2.5.1

< 1 kg/m2 po 1 h
< 0,5 kg/m2 po 24 h

Preparat gruntuj~cy:
Metodyka

Grunt sczepny TERMONIUM
Wvmaaanie
ciecz jednorodna,
moze zawierae
Instrukcja 1-15*
wvDelniacz

Co najmniej raz
na 12 miesi~cy

Co najmniej raz
na 24 miesiqce

Czestotliwosc

badan

Z kazdej szarty

G~stose

EAD 040083-00-0404**
pkt A.6.1
(masy i ciecze)

1377 + 1683 kg/m3

Zawartose
suchej substancji

EAD 040083-00-0404**
pkt A.6.5

50,4 + 60,2 %

Co najmniej raz
na 6 miesi~cy

Zawartosc popiolu
- w temperaturze 450°C
- w temperaturze 900°C

EAD 040083-00-0404**
pkt A.6.6

84,3 + 93,2 %
61,3 + 67,8 %

Co najmniej raz
na 24 miesiqce
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Badanie

Wyglqd

Tynki silikonowe: TERMONIUM; TERMONIUM M
Wvmaaanie
Metodyka
masa jednorodna, nie
spieniona, 0 jednolitym
zabarwieniu, bez
Instrukeja 1-44*
grudek
Instrukeja 1-50*
i zanieezyszezeri
meehanieznveh

Konsysteneja

PN-85/B-04500

G~stosc

EAD 040083-00-0404**
pkt A.6.1
(masy i eieeze)

Zawartosc
suehej substaneji

EAD 040083-00-0404**
pkt A.6.5

Zawartosc popiofu
- w temperaturze 450°C
- w temoeraturze 900°C

EAD 040083-00-0404**
pkt A.6.6

Wodoehfonnosc

EAD 040083-00-0404**
pkt 2.2.5.1

Przyezepnosc
po starzeniu

EAD 040083-00-0404**
pkt. 2.2.20

8,0
1746

+

+

79,5

Czestotliwosc

Z kazdej szariy

10,0 em
2134 kg/m3

+

92,1 %

87,9 + 97,2 %
50,6 + 55,9 %
< 0,6 kg/m2 po 24 h w
ukfadzie
z Klejem uniwersalnym
TERMONIUM

Co najmniej raz
na 6 miesi~ey

Co najmniej raz
na 24 miesiqee

~ 80 kPa

Siatki z wf6kna szklanego: wszystkie wymienione w ZalC\czniku Nr 2 do ETA-20/1277
Czestotliwosc
Wvmaaanie
Metodvka
Badanie
Wytrzymalosc na zerwanie
po starzeniu
Wzgl~dna wytrzymafosc na
zerwanie po starzeniu

badan

~ 20 N/mm
EAD 040083-00-0404**
pkt A.8

badan

Co najmniej raz
na 24 miesiqee

~ 50 %

System ocieplen TERMONIUM Termo Organika@
Badanie

Metodyka

Klasyfikaeja reakeji na ogieri
PN-EN 13501-1

EAD 040083-00-0404**
pkt. 2.2.1

Wymaganie
B-s1, dO

Cz~stotliwoscbadan
Co najmniej raz
na 36 miesi~ey

*Instrukeja uj~ta w systemie Zakladowej Kontroli Produkeji Termo Organika Sp. z 0.0.
**EAD 040083-00-0404 - Europejski Dokument Oeeny "Zfozone systemy izolaeji eieplnej (ETICS)
z wyprawami tynkarskimi", aktualna wersja.
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Cz~onek

Lukasiewicz
Instytut Ceramiki
i Materiat6w
Budowlanych

31-983 Krakow,
POLSKA
ul. Cementowa 8
Tel.: +48 126837900
info@icimb.pl
www.icimb.pl

www.eota.eu
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ETA-20/1277
z dnia 04/02/2021

Za.~cznikNr 4 do

Identyfikacja zakladow produkcyjnych

Zgodnie z deklaracjC} w~asciciela ETA, Termo Organika Sp. z 0.0. proces produkcji sk~adnikow
System
ociepleri
TERMONIUM
Termo
Organika@ jest
realizowany
w zak~adach
wyszczegolnionych ponizej. Produkcja realizowana jest mi~dzy innymi na podstawie poufnych
umow pomi~dzy w~ascicielem ETA oraz w~ascicielami zak~adow produkcyjnych. Niniejszy
Za~C}cznik jest poufnC} cz~sciC} ETA-20/1277 i moze bye udost~pniony tylko Jednostce
Notyfikowanej uczestniczC}cej w procedurze oceny zgodnosci.
1) Zak~ad A: Akamit Sp. z

0.0.,

ul. Wolnosci 3, 26-010 Bodzentyn, POLSKA

2) Zak~ad G: Termo Organika Sp. z

0.0.,

ul. Po~udniowa 12, 67-200 G~ogow, POLSKA

3) Zak~ad M: Termo Organika Sp. z

0.0.,

ul. Wojska Polskiego 3,39-300

4) Zak~ad P: Termo Organika Sp. z

0.0.,

ul. Lipiariska 8, 74-200 Pyrzyce, POLSKA

5) Zak~ad R: Termo Organika Sp. z

0.0.,

Rusinowo 35, 87-500 Rypin, POLSKA

6) Zak~ad S: Termo Organika Sp. z

0.0.,

ul. Brzeska 97a, 08-110 Siedlce, POLSKA

Mielec, POLSKA

W~asciciel ETA zobowiC}zany jest zg~osie do Jednostki Oceny Technicznej - Siee Badawcza
tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materia~ow Budowlanych (JOT ICiMB) wszelkie zmiany
zwiC}zane z miejscem produkcji. JOT ICiMB zadecyduje czy zmiany b~dC} mia~y wp~yw na
waznose ETA-20/1277, tym samym na waznose oznakowania CE wyrobu i koniecznose
przeprowadzenia ponownej oceny technicznej.
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