
Dekla racja wlaściwości użvtkowvch oLlU?lsRB/2013

Kod identyfikacyjny typu wyrobu; Austrotherm U n iversa l platte
Numer tvpu, partii lub serii wvrobu: Podano na etykiecie

J, Przewidziane prrez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
lgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

lzoIacja termiczna dla budownictwa

ł, 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
rkreślone w załączniku V:

3

Nazwa i numer jednoski notyfikowanej: FlW (NB 0751)

7. Zasadnicze charakterystyki - (ENL3L64-zAl| SymboI Właściwości użytkowe

(lasa tolerancji grubości dN T1

d/spółczynnik przewodzenia ciepła
^D

W/mK

20mm 0,035

Jpór cieplny (podano W tabeli poniżej) RD m'K/W

\aprężenia ściskające \przy I0% odkształceniU) cS (10/Y) 200

r'Vytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR 200

(|asa reakcji na ogień osztóly E

3iągłe spalanie w postaci żarzenia (a)

\asiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) o,7

Ąbsorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji WD(V) E

)rżeiiKanle pary wodnej - Współczynnik oporu dyfuzyjnego MU 100

)ełZanie przy ściskaniu cc{2h,5l5o\ NPD

:rwałość reakcji na o8ień W funkcji ciepła, wrunków atmosferycznych, starzenia/degradacji ( ),(c)

lrwaiość oporu cieplnego w funkcji ciepła, wrunków atmosferycznych, starżenia/degradac.ji podano tD i RD

)dpornośc na zamraźanie-odmrażanie po absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji FTcDi z

)dporność na zamrażanie-odmrażanie po nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu

itabiiność wymiarowa w określonych warunkach Ds (70, 90)

)dkształcenie W okreśIonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT (2)5

Jwalnianie się substancji niebezpiecznych

NPD - No peńormance determined

8. WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7, Niniejsza deklaracja właściwości uzytkowych
wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4

opór cieplny RD

20mm a,57

( a ) Metoda badawcza jest W trakcie opracowania

( b ) Bmk zmian Właściwości reakcji na ogień
( c ) Klasa reakcji na ogień xPs nle zmienia 5ię W czasie. Klasyfikacja Euroklas produktu związana jest z zaWańością części
organicznych, która nie zmienia się na przestrzeni czasu.
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