
I)EKI.ARACJA WlдsClWosCl UZYтKOWYCH пг 09-DoP-20 l9/0512j

l. Niероwtагzаlпу kod identyfikacyjny typu: Mats of glass wool M-ll

2. Zаm\еrzопе zastosowanie: izolacja cieplna w budownictwie

з. Рrоduсепt: OJSC Glassworks NЕМдNо ul. Korzuka 8, Berezovka, Lida, Grоdпо,23l306 Republika Вiаlоrusi

4. UpowaZniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. Systern ocetry i weгyfikacji wlaýciwoýci u2ytkowych: System l

6. Nоrr-па zhaгmotrizowana: EN l3lб2:20l2+Аl:20l5 
!}

Jednostka notyfikowana: Nr l397, Statybos Produkcijos Sertifikavirno Сепtrаs - SPSC, Linkmenu str. 28

LT-082 l 7 VlLN l US, Lithuania

Zasadnicze cha rakterystyki
Ра rа mеtr

Nоrmа zharmonizowana
EN l3lб2:20l2+Al:20l5

Wаrtоýё

Reakc- ja па oglefi I{eakcja па ogicti Er'l rоk lasa ,,\ l

Uwalnianie si9 substancji
niebezpiecznych do ýгоdоwjskа
wewnQtrz]-lego

Llwalnianie srq substanc.li
n icbezp reoznych

Na pozionrie EU nie s4.1eszcze

dostEpne
NPt)

Wska2nik росhlап iania dzrvigku Росhlапiапrе d2rviqku o'p(APl) i ul,v(,AWi) dеklаrоwапс NPD

Wskйlrik izolacljnoSci od dZwigkow
udcrzeпitllvycll (dla podlcig)

Sztt,lvnoýi dynanriczna s'Sl) deklalowane NPI)

GruЬоýё dt.
dl dсkIаrоц,апа оrаz klasa toleranc.il

lla gгtlh(,5ct ]6 ]Lth l ]
NPI)

sciýliwoji с ср dcklarorvane NPD

ОрогпоSi przeplywu powietrza АI-r dcklarorvanc NPI)

Wskaznik izolact,jnoSci od d2rvi9ktitt
pclrvictrznych przenoszonych drogq
Ьсzроýrеdп i4

Орогпоýс przeplywu ptlwietrza дl- r сjсklагtlwапе NPt)

('iqgle spalanic tl postaci zarzellla ('it1ile spalanie r,l postaci Zarz-cnia
Na poziomre Г--LJ nie sq.ieszcze
doStQpne

хрt)

Орбr ciepln1,

Ороr cieplny, i wspolczynnik
ргzеwоdzепiа ciepla

Wspolczy,nnik przewodzenia ciepla i
(W/mК)

0,0J9

()pol cieplny R-di ),(m'КiW)
l ,25-5.1()
l)аtrz tabela

сruЬоýi
Zakres gruЬоýсi dl (t,пm) 50 _2()0

l i dcklltr,,цalllr klu,lt tulcr:rrtcJt т2

PrzcpuszczalnoSi rvod1
Krotkotnvala nasiqkl iwoýc' rlodq WS WS dеklаrоч,апе kg/пtr l

Dlugotrrvala lrasia!Iirvoýi rrodq WL W L(P) dеklаrоlчапе kgiпr: NPD

Рrzерusz-сzаlпоýё раrr wоdпе.1 Przenikalrie раrу wodne.j р Dcklarorlanc р (MLJ) Mt]1

W\trz\rnaloýc па ýclskirn le
Wytrzynraloýc па ýciskanre NPI)

ОЬс irlZen rc punklclri,c Pt-(5) dcklarowanc N NPt)

'I'rwа{оýс reakc.ji па ogren rv lirnkc.ji

ciepla. rчагuпkоw аtmоsl'еrусzпусh.
starzen i a,/dcgradac.j i

Тгwа.Iоýё сhаrаktеr\ styk Г: urос l asa ,,\ l

'rгwаlоýi орогu cieplnegc-l w tirnkc.ji

cicpla. rтаruпkбw аtmоstЪrусzпусh.
stагzеп ia./degradac.; i

Орrir cieplny rvspбlczynnrk
przelvodzeпia ciepla

Wspolczl,nnlk рrzеwоdzеп ia ciepla i
(W/mК)

0,0J9

()роr cieplny R = d / }, 1пr'К/W)
1.25+5. l 0
раtrz tabela

l-ruаlоýс charaktcrystvk NIe zmrenia_jq siq w czasrc \PD

W\,trzynraltlýi па

Klzc i qgапl c/zgi пап ic

W},1rzynraloýc па rozciqganic
prostopadlc do pclwierzchni
czolowych

T'R dеklаюrlапе kI)a NPt)

Тrrr,аlоýi \\,ytrzynlalOscl па ýciskanie
u lutlk.lr ltдг/еl]Ii] dcgгadu.,jI

Pelzanie рrzу Sciskaniu CC(il/i2)ýc dеklаrоц,апе Xcr i Xr NPt)

пе wlaýci}yoýci

CS( l0) lub CS(l 0/Y) deklarowane
kPa



Орбr cieplny RI)
d

(пlm) 50 l00 l20 l40 l50 l60 l80 200

Ru
m'KiW

1.25 2.5 5 j.05 з.5 5 3,tJ0 4.00 160 5.10

8, Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie doryczy

ъ

Wiaýciwoýci u2ytkowe оkrеýlопеgо powy,zej wугоЬu sQ zgodne z Zestawem deklarorvanych wlaýciwoSci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlaýciwoSci uzytkowych wydana zostaje

wyiEczllQ oclpowiedzialnoýё producenta оkrеýlопеgо powyzej
zgodnie iem 1t tL,1 llr j05 ]0 l l па

W irnieniu producenta podpisai(-a):

Giбwпу iп2упiеr Spolka Akcyjna Мr. Yuгу Kisliak

Wydanie Il, Вегеzоwkа, 0l 09 202l
ру-ъ*

tJ


