Termo Organika
Mysl: Ciepfo

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 2108/2013/CPR
1. Nlepowtarzalny
"Dalmatynczyk

kod IdentyfikacYJny typu wyrobu

Plus fasada" EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Numer typu, partii lub seril lub jaklkolwlek mny element umoZhwlajqcy IdentyfikaCj~ wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnle z art 11 us!. 4
Numer partii umieszczony jest na etykiecie i sklada si~ z: identyfikacji wyrobu, daly i godziny oraz miejsca
produkcji.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgoonle z majqcq zastosowanie zharmonlzowanq

specyfikaCjq technicznq

Izolacja cieplna w budowniclwie.
4. Nazwa. zaslrzezona

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 Krakow.
5. W stosownych przypadkach nazwa I adres kontaktowy upowaznionego

przedslawlciela,

ktorego pelno-

mocnictwo obejmuje zadania okreslone wart. 12 us!. 2
Nie dotyczy.
6. System lub systemy oceny I weryfikacjl sta!osci wlasclwosci uzytkowyCh wyrobu budowlanego okreslone
w zalqczniku V
System 3
7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowyCh dotyczqcej wyrobu budowlanego obj~tego normq zharmOnlzowanq
EN 13163:2012
Instytulu Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488) w systemie 3 przeprowadzil badania
typu (w oparciu

0

probki pobrane do badan przez producenla).

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uZytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego, dla ktorego wydana
zosta!a europejska ocena technlczna
Nie dotyczy.
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9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
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Brak zmiany wtasciwosci

ciepfa, warunk6w

reakcji na ogien dla wyrob6w z EPS

EN 13163:2012

atmosferycznych,
5ta rze nia/deg radac ji

Trwalosc

apom

cieplnego

i wsp6tczynnika

przewodzenia

clepta w funkcji

5ta rzan la/deg radac ji:

Op6r cieplny i wsp&czynnik

Op6r cieplny i wsp~czynnik
przewodzenia

ciepfa

przewodzenia

ciepta wyrob6w z EPS

nie zmienia si~ w czasie

Stabilnosc wymiarowa

w

okreslonych

warunkach

temperatury

i wilgotnosci

DS(70,-)2 (2%)

DS(70,-) [%)
Trwalosc

wytrzymafosci

na sciskanie

w funkcji

Petzanie przy sciskaniu

starzenia

i degradacji:

NPD

CC{%}
Odpornosc

na zamrazanie

odmrazanie

-

NPD

[%}

Dfugotrwa~a redukcja
grubaso; [mm]

NPD

Zgodnie z Art. 6. ust.5 RozporzCldzenia Parlamentu
przez RozporzCldzenie Nr 190712006 Parlamentu
nia zezwolen i stosowanych

Europejskiego

Europejskiego

i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje si~, ii informacje wymagane
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji. oceny, udziela-

ograniczer'l w zakresie chemika1i6w (REACH) podane Setw dokumencie

Jnformacja

a produkcie~. kt6ry

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

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych

doslE;pne Setna stronie producenta

www.termoorganika.com.pl
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10.Wlasciwosci

uzylkowe wyrobu okreslonego w pkl1 i 2 Sq zgodne z wlasciwosciaml

uzylkowymi deklaro-

wanyml w pkl 9
Niniejsza deklaracja wlasciwosci ui:ylkowych wydana zostaje na wylqcznq odpowiedzialnosc

producenta

okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisal:
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