Deklaracia właściwości
użvtkowvch
1. Kod identyfikacyiny

Pnewidriane prż€ż producenta

Itodni€

AUSTRoTHERM xPs 30

typu Wyrobu:

typu, pańiilub seriiwylobu:

2. Num€r
3.

01/ xP530 / sRB / 2013

z maiącą tartosowa ni€

4, Nazwa

iadr€s

ża mi€none

zhólmonizowa

żastosowa nie lubz3stosowania wyrobu budowlane8o
ną 5pćcyfikacją technicżną:

A(]strotherm d,o,o
Mirka obradovića bb, sRB-14000 Valjevo

konta ktowy ploducentai

5, sy§tem lub systemyocenY

i

w€Miła

zolacja term]c2na dla bUdownictwa

cji stałościwłaściwości
uzytkowych wylobu budowlanego

3

okleśloneW załączniku V:
5. Nazwa i numel jednośki notńkowanej:

7. zasadnicze

chańkteryss(i

-

FlW (NB 0751)

(EN1316+z41)

WiaściWościużVtkoWe

symbol

Klasa tolerancji gr!bośc]

T1

WspólczYnnik prżewodzeni.
ciepła

30mm 70mń

0,035

3:--

0,036

]:-]f

-

Napręźenla ściskające (pr.y 1o7.

odks=,::- !)

Wytlzyma|ość na lozcląg.nie prostopad]e

.: ::

,.

:?chni czołowych

cs (10^)

300

TR

NPD

Klasa reakcjina ogień

E

ciągie spalan]e W postaci źanenia
N.5 .<

(a)

,l.ś.śr..ąpny diugotrwalym żanL]źeniU

Ąbso.p.ja wody przy dl! gotfual€1

].:- .l.- ..a.y Wodnej
j.-::, . :-:, sc §k.nlL]

WL(T)

dvfuzii

W§półczynnjk opofu

o,1

3(30mm<d<100mm)
1,5 (100mm śd ś120mm)

WD(V)

dluży]n.3:

MU

100

cc |2h,sl5ol

130

(b),(c)

IrYrałośćreakcjlna ogień w fU nkcji ciepla, wrunkóW atmosferycznych, stanenia/.tegrcdacii

Trwatośćoporu cieplnego WfUnkcjiciepła, WrUnkóW atmosf€rycżnych,

odpornośćna zamrażanie-odmraźani€ po absorpcji wody prry

sta rren

ialde8radecji

gotrwaiej dyfu rji

podano trD i RD
FTcD]

1

StabilnośćWymjarowa w określonych Warunkach

]S

(70,90)

odkształcenie wokleślonych WarUnkach ob€iążenia ściskające8o iternperatUry

]LT

(2)5

odpornośćna zamrażanie-odmrażani€

po nas iąkllWości Wodą

dnJ

pży dlUgoifuavm zanużeniU

Uw3lnianie się 5ubstancji niebezpiecznych
NPD Nopefformancedetrmin€d
8, WlaŚciwoŚci

użytkowe Wyrobu okreŚlonego w pkt 1i2 są z8odne z Wtaściwośc]a m i U żtlkowymi d€klarowanym i w pki7 N]n]ejsza deklaracja Wlaściwościużytkowych
Wydana zostaje na Wyiączną odpowl€dz]alność producenta okleślonego w pkt4.
Produkt ten

ien W tlakcie opracowanLa
(b)8rak!manllaśc]wośclreakcjinaogień
(c )KIasa reakcjina oEień xP5 nieżhienia 5]ę W cżasie, K aś!łikac]'a EUbk as ploduktu zwiążana ]est
oĘanicznych, ktÓĘ nieżmienia siĘ na pEestĘeni .żósu,

C€

nLe

zawlera HBcDI

ż źawańościączęśc

AUSTPOTHEnM

@mono|a.na2:'

