
Deklaracia właściwości użvtkowvch 01/xPsP lsRBl20L3

l, Kod identyfikacyiny typu Wyrobu: AUSTROTHERM XPS P
Numer typu, pańii lub serii wyrobu: Podano na etykiecie

3, Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z mającą zastosowanie 2harmonizowaną specyfikacją techniczną:

lzolacja termiczna dla budownictwa

1. Nazwa i adres kontaktowy producenta: Austrotherm d.o.o
Mirka obradovića bb, sRB-14000 Valjevo

5, system lub systemy oceny i weryfikacji stałości WłaściWości uzytkowych wyrobu budowlanego
ckreślone w zalączniku V: 3

6, Nazwa i numer jednoski notyfikowanei: FlW (NB 0751)

7, Zasadnicze cha ra kterystyki - (EN!.3164-2A1) Symbol WłaściWości użytkowe

(|asa to|erancji 8rUbości dN T1

/r/spółczyn ni k przewodze n ia

:iepła
^D

W/mK

30mm - 70mm 0,035

80mm - 120mm 0,036

]pór cieplny (podano W tabeIi poniżej) RD m'K/W

\]aprężenia ściskające (przy 10% odksżtalcen U) Cs (10/Y) 300

ilytrzymatość na rozcią8anie prostopad|e do powierzchni czołowych TR żo0

(lasa reakcji na o8ień osztóly E

:ią8le spalanie w posta.l zarżenia (a)

'l a5ląk]]V,,csc !vodą prżY diU8otrwalym zanurzeniU WL(T) o,7

\bsorpcja lvody przy dłu8otrWatej dyfuzji WD(V)
3(30mm<d<100mm)
1,5(100mm < d <120mm)

)rzenlkanle pary wodnej - Współczynnik oporu dyfuzyjnego MU 100

)ełzanie przy ściskaniu CC (2/1,,5/50| NPD

Małośc reakcji na o8ień w funkcji ciepła, wrunków atmosferycznych, starzenia/degradacji (b),(c)

Irwalość oporu cieplnego w funkcli ciepla, wrunków atmosferycznych, starzenia/degradacji podano łD i RD

Odporność na zamrażanie-odmrażanie po absorpcji wody przy długotrwale] dyfuzji FTCDi 2

cdporność na zamrażanie-odmrażanie po nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu

Stabilność wymiarowa w okreś|onych warunkach Ds (70,90)

Jdksztatcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT (2)5

JWalnianie się substancji niebezpiecznych

wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego W pkt 4.
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NPD - No performance determined

8, WtaŚciwoŚci uŻytkowe Wyrobu okreŚlonego w pkt 1 i 2 są zgodne z Właściwościami użytkowymi deklarowanymi W pkt 7. NinieJsza deklaracja właściwości uzytkowych

( a ) Metoda badaWcza jest W trakcie opracowania
( b ] Bral żrlan własclwośc' reafcll Ta oglen
( c ) Kla§a reakcji na ogień XPs nie zm]enia się W czas]e, Klasyfikacja Euroklas produktu żWiązana jest z zawańością częśc
organicznych, która nie zmienia slę na prżestrzeni czasu. r

AUSTROTHERM
t."moizolac1. Z

opór cieplny RD opór cjeplny RD

30mm 0,80 70mm 1,90

40mm 7,10 80mm 2,2a

50mm 7,4o 100mm 2,75

60mm 1,7o 120mm 3,30
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