DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr O9.DOP-2O I

9/05/23A.I

l. Niepowtarzalny kod identyfrkacyjny typu: Mats of glass wool M-l I
2. Z,amierzone zastosowanie: izolacja cieplna w budow[ictwie
3. Producent: OJSC Glassworks NEMAN, ul. Korzuka E, Berezovka, Lida, Grodno,231306 Republiks Bialorusi

4. Upowahiony pnedstawiciel: Nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji wlasciwoSci uzytkowych: System

I

6. Nornn zharrnonizowana: EN 13162:2012+A1:2015
Jednostka notyikowana:

Nr

1397, Statybos Produkcijos Sertilikavimo Centras

-

SPSC, Linkmenu str. 28

LT-082r7 VILNIUS, Lithuania
Zasadnicze cha raklerystyki

Parametr

Deklarowane wlaSciwoSci uZytkowe
Norma zharmonizowana
EN 13162:2012+A l:2015

WartoSd

Reakcja na ogie

R€akcja na ogiei

Eumklasa

AI

Uwalnianie siQ subslancji
niebezpiecznych do Srodowiska

Uwalnianie sie substancji
niebezpiecznych

Na poziomie EU nie sqjeszcze
dostepoe

\PD

Pochlanianie dzwiQku

op(APi) i ow(Awi) deklarowaDe

wewnQtrznego

Wskarnik pochl-rdania dzwiQku

\PD
\PD

Sa).wnose dFamicma
Wskaznik izola( vjnosci dzwiQkow
uderzeniowych r dla podlog)

SciSliwoi6 c
Opor

Wskazrik

dL deklamwana oiaz klasa
na srubosci T6 lub T7

Crubde dL

przepl,$r powietrza

tolerancji

\

PI)

CP deklarowane

r-PD

AFr deklarowane

\Pt)

izolaL yjnoSci akustyczncj

od dzwiekow B, lvietrzllych
prz enoszonvch Liroqa b€zDosrcdnia

Opor przeply u powietrza

AFr deklarowane

\Pl)

Ciqgle spalanie w postaci 2arzenia

Ciqgle spalanie w F,ostaci 2arzenia

Na poziomic EU nie sqj€szcze
dostqpne

\PD

Wspolczyanik przewodzenia ciepla

(w/mK)

Opor cieplny i wspolczynnik
przewodzenia ciepla

Opor cieplny R = d /

Opor cieplny

I

I

(mr<,/w)

0,039
l

r5+5,10

Prlrz

llbrlt

Zakres gruboCci dx(mrn)

50 -200

Ti deklarcwana klasa tolerancji

T2

Cruboid

Przepuszczalnos J wody

Przepuszczalnoi; pary wodnej

Wlrzlmalo(6 rr

Krotkotlwala nasiekliwo$ wod4 WS

WS deklarowane kg/m?

I

Dugotrwala nasiqlliwose wode WL

WqP) deklarcwane kglm?

\PD

Przenikanie pary wodnej

Deklamwane

U

(MU)

)ttil

Wytrzymalosd na Sciskanie

\ Pl)

Obciq2enie punktowe

PI{5) deklarowane N

\PD

Trwalosd wlalciwosci

Euroclasa

_.1I

Opor ci€plny - wsf'olcrynDik
przewodzenia ciepla

(wmK)

Sciskanie

Trwalosa reakcj L na ogien ur funkcji
ciepla, warunkow aunosfeDazrycb,

I

CS{10) lub CS(10,Y) deklarowane
kPa

slarzenird€radrcji
Wspolczynrik przewodzenia ciepla l.

Opor cieplny R = d /
Trwalosd oporu Jieplnego w funlaji
ciepla, warunkow atmosferycznyctl
slarzenia/degradacji

t (m-IVW)

0,039

125+5,10

Prtrz trbrl.

SrabilnosC wymiarowa w okltSlonych

DS(70,90)c deklamwana yzgl€dna

wanrnkach temp. i wilgotnoSciowych

aniana grubosci w %

Trwalose wlaJciwosci

Nie

Wytrzymalojd nr
mzciqganie/zgiD&ie

WytrzyituloS{ rla rozciqganie
prcstopadle do powierzchd
czolowych

TR deklarowane kPa

\PD

Trwalosd wltrzi rnaloaci na Jciskanie
w funkcji starzelia / degmdacji

Pelzanie przy Sciskaniu

CC(il/2)6c deklamwane Xd i xi

\PD

lJr--*'

.a-

z

ieniajq si€ w czasie

\PI)
\Pt)

Op6r cicplny RD
d

50

100

t2s

2,55

(Dm)

R,
mx,/w

8.

t20

140

150

160

180

200

3J5

3,80

4,00

4,60

s,l0

Odpowiednia dokumentacj, techtriczna lub specjolna dokumentrcjr techniszna: nie dotyczy

Wa{ciwoici u2ytkowe okrcSlonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarou,anych wlaSciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwoici uzytkowych wydana zostaj e zgod e zrcqorz4dzeniem (uE) nr 305/201I na
wyl4cmqodpowiedzialno66 producenta okreilonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(a):
Glowny in2pier Spolka Akcyjna
Berezowka, 23 05 2019
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