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Deklaracja Waéciwoéci U2ytkowych
Nr. 0551-CPR-2013-049

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie/a :

Producent:

System/y AVCP:

Norma zharmonizowana:

Notyfikowana jednostka/i :

lzo-Max

Do izolacji cieplnej wyposaZenia budynków i

instalacji pzemyslowych (ThiBEll)

Armacell Poland Sp.zo.o.
Ul. Targowa 2
PL-55-3OO Sroda Slqska

1i3

EN 14313:2009+41:2013

NB 0919

Deklarowane wlaéciwoéci

Opór cieplny /
PzewodnoÉó cieplna

otuliny mm
mm

dH=5-9
dH=6-9

À¿o.c s 0,045 W/(m.K),
À(9,) =[41 + 0,1.Ð, + 0,0008.(9,-40F y 1000

Reakcja na ogieó
otuliny mm

mm
d¡r=5-9
dp=6-9 E

TnraloSé oporu cieplnego
wobec stazenia/degradacji

Stabilno5ó wymiarowa t)

Tn¡¡atoóó oporu cieplnego
w funkcji wysokiej temperatury

Maksymalna temperatura stosowania ST(+)100 (=100 "C)

Trualoéó reakcji na ogieñ w
fu nkcji stazenia/degradacji

Trwaloéó charakterystyk 2)

Tnryaloéé reakcji na ogieñ w
funkcji wysokiej temperatury Trwaloóó charakterystyk 2)

Przepuszczalnoéé wody NPD

PzepuszczalnoSé pary wodnej

/Opór dyfuzji pary wodnej NPD

WielkoSó uwalniania sig
substancji korozyjnych NPD

WskaZnik pochlaniania d2wiçku NPD

Uwalnianie siç subslancji
niebezpiecznych do érodowiska
wewnçtznego

NPD 3)

rl
2t

3)

4)

PzewodnoÉó cieplna wyrobów z polietylenu (PEF) nie znienia siç z czasem.
Waéciwo5ci u2ytkowe reakcji na ogieñ wyrobów z polietylenu (PEF) nie zmieniajq siq z caasem
Europejskie normy metod badawczych sq w trakcie powstawania.

Wta6ciwoÉci u2ytkowe nie zostaly okre6lone (NPD)
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Ta deklaracþ wlãscivuo3ci t¡zfkorryctr jest dostçpna, zgodnie z tutykulem 7(3) Rozpozqdzenia (EU) Nr 30520i 1 na
naszej stronie lntemetowej: wr¡rr.armacell.com/Dop.

Waécit¡toêci u2ytkowe wyrobu okreélone pornry2ej sq zgodne z deklarowanymiudaécíuo6ciami u2¡¡tkowymi
Ninieisza dekhracJa u¡ta6ciwoóci u2¡¡tkorych jest wydana zgodnie z Rozporzqdzeniem (EU) Nr 305f2011 na wytqcznq
odpowiedzialnoéé producenta urymienionego powy2ej.

W lmieniu producentra podpisat:

Malte Witt, General ilanager EU South
Sro¿a Sþska, ot.ot.2ots
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