
Termo Organika
Mysl: Cieplo

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr: 1/08/2013/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacYJny typu wyrobu
"Dalmatynczyk fasada" EPS EN 13163T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Numer typu, parlli lub seni lub jakikolwlek Inny element umozllwiaj'lcy identyfikacJt;! wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 us!. 4

Numer partii umieszczony jest na etykiecie i sklada sit;! z: identyfikacji wyrobu, daty i godziny oraz miejsca
produkcji.

3. Przewldziane przez producenta zamlerzone zastosowanie lub zastosowanla wyrobu budowlanego zgOd-

nie z maJ'lc'l zastosowanle znarmonlzowan'l specyfikacJ'l technlczn'l

Izolacja cieplna w budownictwie.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa hand Iowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta.
wymagany zgodnie z art. 11 us!. 5

Termo Organika" Sp. z 0.0.
ul. B. Prusa 33, 30-117 Krak6w.

5. W stosownych przypadkach nazwa Iadres kontaktowy upowaznionego przedstawlciela. kt6rego pelno-
mocnictwo ObeJmuJezadania okreslone wart. 12 us!. 2

Nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone

w zal'lCzniku V

System 3

7 W przypadku deklaracji wiasclwosci uzytkowych dotycz'lceJ wyrobu budowlanego obJt;!tego norm'l znar-

mOnlzowan'l

EN 13163:2012

Instytutu Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488) w systemie 3 przeprowadzil badania

typu (w oparciu 0 pr6bki pobrane do badan przez producenta).

8. W przypadku deklaraCji wlasclwosci uzytkowych dotycz'lceJ wyrobu budowlanego. dla kt6rego wydana
zostata europeJska ocena techOlczna

Nie dotyczy.
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Termo Organika
Mysl: Cieplo

Deklaracja wlasciwosci uzyfkowych nr: 1/0812013/CPR

9. Deklarowane wlasclwosCI uzytkowe

zasadnicze
Zharmonizowana

charakleryslyki
Wlasciwosci uzytkowe specyfikacja

techniczna

Reakcja na ogien
E

Ci.Wte spalanie w postaci
NPD

zarzenia

Przepuszczalnosc wody:

NasiC\kliwosc wodZj:
NPD

(dtugotrwale zanurzenie)

WL(T), WL(P) ['!oj

Uwalnianie si~ substancji

niebezpiecznych do .
srodowiska

wewn~trznego

Wskaznik izolacyjnosci od

dZwi~k6w powietrznych

przenoszonych drag"
NPD

bezposredniZl:

Sztywnosc dynamiczna

SD [MN/m'l

Wskainik pochtaniania
NPD

di:wi~ku

Wskaznik izolacyjnosci ad dZwiqk6w uderzeniowych (dla podI6g):

EN 13163:2012

Sztywnosc dynamiczna
NPD

SD(MN/m']

Grubost ddmm] NPD

SciSliwost CP [mm] NPD

Op6r cieplny:

Deklarowany wsp6tczynnik przewodzenia ciepfa /\0 ~ 0,044 (W/mK]

Grubost 006' GrubOsc 006' Grubosc Op6r cieplny

(mml C1eplny (mm] cieplny [mmJ Rolm'KNV]
Ro(m~KJW] Rolm'KIVV]

'0 0,20 80 1,80 150 3,40

20 0,45 90 2,00 '60 3,60

Op6r deplny (R) i wsp6lczynnik
30 0,65 100 2,25 170 3,85

przewodzenia cie~a (A)

40 0,90 110 2.50 180 4,05

50 1,10 120 2,70 190 4,30

60 1,35 130 2,95 200 4,50

70 1,55 140 3,15 2'0 4,75

G,"bost (mm] T(I) (t 1 mm)
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~urganlKa
Mysl: Ciepfo

Przepuszczalnosc pary
NPO

wodnej [~l

Wytrzymalosc na sciskanie:

Napn;~ienie sciskaj<,\ce przy 10 %
odksztalceniu wzgl~dnym CS(10)

NPO
[kPa]

Odksztatcenie w okreslonych

warunkach obciC\ienia
NPO

sciskaj,\cego i temperatury

OlT[%]

Wytrzymalosc na rozci"ganieJzginanie:

Wytrzymalosc na zginanie
B575 (' 75 kPa)

B5 [kPa]

Wytrzymalosc na rozciqganie

prostopadle do
TR80 (' 80 kPa)

powierzchni czotowych

TR (kPa]

Trwalosc reakcji na ogie" w
funkcji ciepla, warunk6w Brak zmiany wfasciwosci reakcji na ogier; dla wyrob6w z EPS

EN 13163:2012
atmosferycznych,

sta rze nia/deg radac ji

Trwalosc oporu cieplnego I wspOlczynnika przewodzenia ciepta w funkcji

sta rze niafdeg ra dacji:

Op6r cieplny iwsp6Jczynnik Op6r cieplny iwsp6Jczynnik przewodzenia eiepta wyrob6w z EPS

przewodzenia ciepta nie zmienia sif; w czasie

Stabilnosc wymiarowa w

okreslonych warunkach
05(70,-)2 (2%)

temperatury iwilgotnosci
05(70,-) (%]

Trwalosc wytrzymalosci na sciskanie w funkcji starzenia i degradacji:

Pefzanie przy sciskaniu
NPO

CC(%]

Odpomosc na zamrazanie -
NPO

odmrazanie [%)

Dtugotrwata redukcja

grubosci (mm]
NPO

2godnie z Art, 6. ust.5 Rozporzetdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) Nr 305/2011 informuje sif;. ii informacje wymagane
przez Rozporzetdzenie Nr 190712006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji. oceny, udziela~

nia zezwolen i stosowanych ograniczer'l w zakresie chemikali6w (REACH) podane S", w dokumencie Jnformacja 0 produkcie", kt6ry

znajduje sif; na stronie producenta www.termoorganika.com.pl

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dostf;pne set na stronie producenta v.ww.termoorganika.com,pl
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Termo Organika
Mys/: Ciep/o

Oeklaracja wlasciwosci utytkowych nr: 1/0812013/CPR

10.WlasclwosCI uzylkowe wyrobu okreslonego w pkl 1 i 2 S'I zgodne z w!asclwosciaml uzylkowymi deklaro-
wanyml w pkt 9

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uZylkowych wydana zostaje na wY!'Iczn'l odpowiedzialnosc producenta
okreslonego w pkt4.

W imieniu producenta podpisal:

_~_e.~y_:.~_~t_e.~~~.k~.~y_r.e~!O!.d.S.~?_~,:,:~ju_~~?_~tr_~I! _ _ds;. {l~e/jOK9~!rOli
nazwisko Istanowisko irffjjl ~

Jerzy sternBk
Krak6w, 30.08.2013 r.

.. -. mre'jsce-r data wydariia. - _.. podpis
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