Strona

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCFI
Nr I/SOFT12016

1

Edycja 5

1.Kod identyfikacyjnv tvpu wvrobu / Nazwa handlowa:

PU EN

1

31

65-T2-Ds(70,90)2-cs(Y)1 20-TR1 00-FW2-WL(T)2

Płyta izolacyjna PlR

SOFI

Phy'a izolacyjna ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej Paneltech PIR-Soft
2. zastosowanie vwrobu budowlaneoo
Zgodnie z normą PN EN 13165 - do izolacji cieplnej w budownictwie
:

.

3_Ptoducent:

Paneltech Sp. z o.o., 41-508 Chozów, ul. Michałkowicka 24.
4. Svstem ocenv iweryfikacji stałościwłaściwości
użvtkowch wvrobu budowlaneqo

Zastosowano system oceny zgodności 3 zgodnie z wWcznymi norm PN- EN 13172 i PN- EN 13165.
5. Norma zharmonizowana / Jednostki notyfikowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu
Norma zharmonizowana : PN-EN 13165 +A1 :201 5-03

:

Jednostki notyfikowane uczestniczące w ustaleniach typu wyrobu: lnstytut Techniki Budowlanej Zespół Laboratoriów
Badawczych w Warszawie nr noĘfikacji 1488 , Laboratorium lzolacji COBR PlB w Katowicach , numer notyfikacji 1486.
6. Deklarowane właściwości
użytkowe okładzin stalovwch.
Płyty izolacyjne ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PlR w obustronnej okładzinie elastycznej z papieru aluminiowanego lub
folii z tworzywa sztucznego przeznaczone do układania nieciągłego w : ścianach zewnętznych, dachach, obudowie ścian oraz
ścianach i sufitach znajdujących się w obrębie konstrukcji budynku. Wyroby są wytwazane w postaći pĘt o prostych
krawędziach lub o krawędziach specjalnie wyprofilowanych na pióro i wpust lub na zakładkę, Standardowymi wymiarami
długościi szerokości pĘt są (2400 x 1200) mm. Dopuszcza również się wytwarzanie płyt o innych wymiarach na podstawie
uzgodnień z odbiorcą.
7, Deklarowane właściwości
użvtkowe

Tablica 1. Właściwości

waściwości
<50mm

Tolenncja grubości

Deklarowana klasa lub poziom,
kodv oznaczenia oraz wańości deklarowane

(Tz 12 mm
(T2 !3 mm

od 50 do 75 mm
>l5 mm
< 1000 mm
ód 10oo do 2000 mm
ód 2001 dd 1000 mm
>4000 mm

ToIerancja długościi szerokości

(T2) +5/-3 mm

!5 mm
ż7,5 mm
!10 mm
!15 mm
DS(70,90)2;

Poziom stabi!ności wymiarowej w temperatune 7dC
i wilgotności wzglęclnej 90 % oraz w czasie 48 h
pozi om

n

(

csry)120(>120kPa'l

aDreżen ia ścis ka i ac eq o

źnvmałośćna rozciaqanie siła DrostoDadła do powierzchni czołowvch
Poziom zachowania płaskośclprzy jednostronnym nawilżeniu

*dotyczy

Nasiakliwośćwoda Drzv dludotrwałvm całkowitvm zanurżeniu
Deklarowanv wsDółczvnnik Drzewodzenia cieDła A^
klasa reakcil na oqień

względne zmiany długościi szerokości
ś3%. qrubości ś8% l
TR 100 ( 2.100 kPal

*

FW2;

(

zmiana odchvlenia od płaskościś1qmm

)

WL(T)2 ( ś2%obi.)
0,023 W(m K)
Ft,f^uIżc) tr

rdzenia ze szt}^Mnej pianki Polizocyjanurowej

8. Podsumowanie:

WłaŚciwości użytkowe opisane w punkcie 1 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwościużytkowych wymienionych
z Rozporządzeniami Parlamentu
Europejskiego (UE) nr 305/2,01 1 oraz 574/201 4 na wyłączną odpowiedzialnośc producenta okreśIonego powyżei.

w punkcie 7. Niniejsza deklaracja właściwościużytkowych wydana zostaje zgodnie
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