Uż ytkowych
Dekla racja Wł aś ciwoś ci
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PUREx NG_0428

:

Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie

-

izolacja cieplna sufitów oraz ś cianod

Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Polychem Systems sp. z o.o.

3. Producent

ut.

Woł czyńska 43

60-003 Poznań
4. System oceny

iweryfikacji stał oś ciwł aś ciwoś ci

System 3

uż ytkowych
PN-EN 14315-1:2013

5. Norma zharmonizowana

Jednostka Nr 1488

Jednostka notyfikowana

lnstytut Tech niki Budowlanej
uż ytkowe
6. Deklarowane wł aś ciwoś ci
zasadnicza

Deklarowana wł aś ciwoś ćuż ytkowa

charakterysĘ ka
klasa

Reakcja na ogień

Przepuszczalnoś ć wody

Opór cieplny

Krótkotrwał a nasiąkliwoś ć wody przy
częś ciowym zanurzeniu

Wartoś ć początkowa współ czynnika
przewodzenia ciepł a w +10"C

E

Wp ś o,ż o[ke/m']

Amean,i=

0,022 [WmK]

Ago/go=

0,023 [WmK]
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zasadnicza

Deklarowana wł aś ciwoś uż
ć ytkowa

charakterystyka
Dla gruboś ci izolacji d

<

80 mm:

Ao=0,029 [WmK]

Deklarowana wartoś ć współ czynnika

przewodzenia ciepł a w

Dla gruboś ciizolacji80 ś d< 120 mm:

+10"C

Ao=0,0ż 8 [WmK]

uwzględniająca efekt starzenia

Dla gruboś ci izolacji d ż 120 mm:

Ao=0,027 [WmK]
Przenikanie pary wodnej

Przepuszczalnoś ć pary wodnej

Wytrzymał oś ćna

Napręż enie ś ciskające przy t0%

ś ciskanie

odkształ ceniu

MU70
cs(10/Y)150

Trwał oś ćreakcji na ogień
Reakcja na ogień nie pogarsza się wraz z upł ywem czasu

ze względu na

starzenie/degradację
Trwał oś ćoporu cieplnego

Poda na dekla rowa na wartoś ćwspół czyn nika przewodzenia ciepł a uwzględ nia

ze względu na

efekt starzenia w czasie 25 lat

starzenie/degradację
Trwał oś ćwytrzymał oś ci

Wytrzymał oś ćna ś ciskanie nie pogarsza się z upł ywem czasu (pozostaje stał a lub

na ś ciskanie ze względu

wzrasta w wyniku dyfuzji powietrza do komórek pianki)

na starzenie/degradację

NPD

Ciągł e spalanie ż arzące

uż ytkowe okreś lonego powyż ej wyrobu są zgodne
Wł aś ciwoś ci

z

zestawem deklarowanych

uż ytkowych wydana zostaje zgodnie z
uż ytkowych. Niniejsza deklaracja wł aś ciwoś ci
wł aś ciwoś ci
rozporządzeniem (UE) nr 3O5/207I na wył ączną odpowiedzialnoś ć producenta okreś lonego powyż ej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

ńgr inz. Bł ditsj Hanyż
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