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I PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGOLNE UDZIELANIA EUROPEJSKTCH
APROBAT TBCHNICZI{YCH

l. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez YTT Centrum Badań Technicznych w
Finlandii (WT Technical Research Centre of FinlanĄ zgodnie z:

- dyrektywą Rady 89/106/EwG z ŻI grudnia 1988r. w sprawie zbliżęnia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych', zmienioną
dyrektywą Rady 93/68/EWG2-óraz Rozporządzeniem (WE) nr 1882lŻ003 Parlamentu Europejskiego i Rady3,-

- Wspólnymi zasadami proceduralnymi ubiegania się' opracowylvania i
technicznych, ustanowionymi w załączniku do Decyzj i Komi sj i 9 4 l 23 lW Ea ;

- Wspólną Wykładnią Procedur oceny (CUAP) dla Europejskiej Aprobaty
pianki izolacyjnej'', wersja zpaździernika 2007 roku.

udzielania europejskich aprobat

Technicznej dotyczącej,,Miękkiej

2. Centrum Badań Technicznych w Finlandii (VTT) jest upowaznione do sprawdzania, czy są spełnione
wymagania niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Sprawdzanie moze odbywaó się w zakładzielach
produkcyjnym/ych. Niezaleznie od tego, odpowiedzialnośc za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą
Techniczną i za ich przydatnośó do zamierzonego stosowania ponosi właściciel Europejskiej Aprobaty
Technicznej.

Prawa do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie mogą byó przenoszone na producentów lub
przedstawicieli producentów nie wymienionychw Załączniku nr 1; lub zakłady produkcyjne nie wymienione na
stronie I niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moze byó cofnięta przez Centrum Badań Technicznych w Finlandii
(VTT), na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 89/106/EWG.

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moŻe byó kopiowana' włączając w to środki przekanl
elektronicznego, jedynie w całości. Publikowanie części dokumentu jest mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody
Narodowego Centrum Badań Technicznych w Finlandii (VTT). W łm przypadku na kopii powinna byó
umieszczona informacja, że jest to fragment dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą
byó sprzeczne lub uż1Ąe niezgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną.

Europejska Aprobata Techniczna jest wydawanaprzez VTT w języku angielskim. Niniejsza wersja odpowiada
wersji uzgodnionej w ramach Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (European Organisationfor
Technical Approvals-EoTA). Inne wersje językowe powinny zawierać informację, ze sąto tŁumaczenia.

Dzięnnik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L 40, 17.02'1989, str' 12

Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L 220, 30.08.l 993, str. l
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L284,31.10.2003, str.25
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Nr L 1 7, 20 '0l .1994, str. 34
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il sZCZEGoŁowE
TECHNICZNEJ

WARUNKI D0TYCZĄCE BUROPEJSKIEJ APROBATY

1. określenie wyrobu i zakresu jego stosowania

1.1 określenie wyrobu

Miękka piana otwartokomórkowa o niskiej gęstości. Aplikacja poprzez natrysk lub wtrysk. Wyrób powstaje poprzez

połączenie komponentów żywicy i po l ii zocyj anianu.

1.2 Zakres stosowania

Wyrób jest przeznaczony do stosowania na ścianach, przepierzeniach, posadzkach oraz stropach

międzykondygnacyjnych jako izolacja termiczno_akustyczna. Izo|acja może być stosowana w konstrukcjach, w

których nie jest narażonana kontakt zwodą wpływy atmosferyczne, transport duzej ilości wilgoci, kondensację lub

długotrwałą kompresj ę.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej zostaĘ opracowane przy załoŻeniu przewidywanego 50-

letniego okresu uzytkowania izolracji termicznej' pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. 4.Żl5.115.Ż

dotyczących warunków pakowania, transportu, przeclrowywania, montazu, właściwego uĄrtkowania' konserwacji i
napraw. ZałoŻenie dotyczące okresu uz}'tkowania nie moze byó interpretorvane jako gwarancja udzielana przez
producenta, a jedynie jako informacja, która może byó wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu w
rwiązku z przewidywanym' ekonomicznie uzasadnionym okresem urytkowania wykonanych konstrukcji
budowlanych.
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2. Właściwości wyrobu i metody ich sprawdzania

Metody sprawdzenia oraz właściwości izolacji termicznej poddane ocenie w niniejszej ETA są następujące:

Punkt
CUAP

Właściwość ocena właściwości

2.4.1

')A')

odporność mechaniczna i stabilnoŚć ERl
Rozwój korozji na konstrukcjach metalowych Korozja biała i perforacje w folii cynkowej o

gruboŚci 0,075 mm w kontakcie z izo|acją w
warunkach wilgotności względnej 90-95% RH
oraz ciepłej temperatury powietrza

Brak perforacji w folii miedzianej o grubości 0,075
mm w kontakcię z izo\acją w warunkach
wilgotności względnej 90-95 % RH oraz ciepłej
temperatury powietrza

Klasa F (po zbadaniu)

Klasa B-s1,d0

Brak substancj i niebezpiec zny ch *)

Brak środków zmniejszających palnoŚć lub

biocydów
0,3 kg/m2
1,13 x l0-ekg/msPa
3'3
Ocena 0 (bez zarodników)
Ocena 0-1 (z zarodnikami)

Nie dotyczy

4,3 _ 8,4 MN/m3
- s4%

0'038 WmK (gęstość 8,3 kg/m3)

6,7 kPa
7,4kPa
17 kPa

- 0,5/- 0,5/+ 0,6 oń

+ 0,03/+ 0,021- 0,1 o/o

+ 0,02l+ 0,01l- 0'l oń

7,6 x ll-e m3/(m s Pa)

2.4.3

2.4.4
2.4.5

2.4.6

Ż.4.7

2.4.8

2.4.9
2.4.10
2.4.1r
2.4.12

Bezpieczeństwo w przypadku pożaru ER2
Reakcja na ogień (izolacja)
Reakcja na ogień (izolacja, 100 mm, w konstrukcji składającej
się z p\ł gipsowych o grubości 1'2 mm, słupy drewniane, 50 x
100 mm, konstrukcja)

BHP i Środowisko ER3
Zaw arto śc i uwal nian ie sub stancj i nieb ezp iecznych

Wchłanianie wody, EN 1609
Przepuszcza\ność pary wodnej, EN 1 2086
wartoŚć p
PodatnoŚć na rozwój pleŚni, CUAP, ZałącznikB

Bezpieczeństwo stosowania ER4

Zabezpieczenie przed hałasem ER5

Sztywność dynamiczna, EN 29052- l
Ściśliwość, EN l2431
Gospodarka energetyczna i izolacyjność ciepła ERó
Przewodność cieplna, tr on*'o*o'o"o, EN 12667 oraz EN ISo
10456
odpornośc na ściskanie przy 10oń deformacji, EN 826
WytrzymałoŚć na rozciąganie w kierunku podłuznym, EN 1068

odpornośc na rozwarstwianie, EN 1067
StabilnoŚć wymiarowa (długość/szerokość/grubość)' EN l 064
+70 oC,90 %RH (wilg. wzgl)
+23 oC,75 %RH (wilg. wzgl)
-30"c
Powiązane aspekty zdatności do użytku

Przepuszczalność powietrza, EN 29053
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3. Ocena zgodności i oznakowania CE

3.1 System oceny zgodności

Zgodnle z decyzją99l91lwE zŻ5.0l.1999 Komisji Europejskiej, zastosowanie ma system 3 oceny zgodności, zuwagi
na brak zmian w klasyfikacji reakcji na ogień w procesie produkcji.

S;,stem ten przewiduje:

System 3: deklarację zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

(a) Zadań producenta:
(1) Zakładowa kontrola produkcji,
(Ż) Badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badań

(b) Zadan jednostki notyfikowanej:
(3) Wstępne badanie Ępu wyrobu

3.2 Zad,ania p rod ucenta:

3.2. 1 Zakładowa kontrola produkcji

Producent prowadzi stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Kontrola jakości obejmuje dostarczane materiĄ, oraz z
regularną częstotliwością proces produkcji, w celu zapewnienia jakości oraz przydatności danego wyrobu do
stosowania.

Centrum Badań Technicznych w Finlandii (VTT) posiada stosowny dokument zawierający opis zadań i badań
obowiązujących właściciela ETA. Dokument zawiera informacje dotyczące głównych surowców oraz planu
kontroli' który obejmuje rodzaj i częstotliwośó kontroli produkcji przeprowadzanych przez producenta i został
uzgodniony pomiędzy właścicielem aprobaty a VTT:

Wyniki zakładowej kontroli produkcji są zapisywane i oceniane zgodnie z postanowieniami planu kontroli.

3.2.2 Wstępne badanie typu wyrobu

W przypadku wstępnego badania Ępu, wyniki badań przeprowadzonychjako część oceny do niniejszej ETA
powinny być wykorzystywane do momentu zmian linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego. w takich
przypadkach niezbędny zakres badania typu powinien byó uzgodniony pomiędzy VTT i producentem.

3.3 Oznakowanie CE

oznakowanie CE powinno byó umieszczone na kazdym opakowaniu lub na dowodzie dostawy wystawionym dla
wyrobu i umieszczonym w opakowaniu.Wrazz oznakowaniem ,,CE'' podaje się następujące informacje:

. Nazwę wyrobu: nazwę handlowąwskazanąw niniejszej ETA

. Nazwę i adres właściciela ETA (podmiot prawny odpowiedzialny za produkcję)

. ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie

. Numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, ETA 08/0018

. Zgłoszone najistotniejsze właściwości wyrobu, zgodnie zpkt.Ż niniejszej ETA
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4. Założenia, tr& podstawie których pozyĘwnie oceniono przydatność wyrobu do

zamierzon ego stosowania

4.l Wytwarzanie

Produkcja miękkiej pianki do izolacji termicznej bazuje na określonej metodzie produkcji' zastosowaniu

określonych surowców oraz tolerancji technologicznej. W przypadku zmian, producent ma obowiązek udzielić

wyjaśnień, czy taka zmiana ma wpĘw nu ńłuś"i*ości wyrobu będącego przedmiotem badań zgodnie z

postanowieniami CUAP.

Europejska Aprobata Techniczna jest udzielona dla wyrobu na podstawie uzgodnionych d,a1V9h/informacji

p.r""nó*y*anych w VTT, identyfikujących wyrób' który został ocąriony. Zmiany w wyrobie lub jego procesie

produkcyjnym, które mogĘby pio*ułżió do niezgodności z przechowywanymi danymi/informacjami, powinny

byó zgłószóne VTT przed"ióh wprowadzeniem. VTT zadecyduje, czy zmiany te będą miaĘ wpĘrv na aprobatę a w

konsekwencji na ważnośó oznakowania CE na podstawie aprobaty, a jeśli tak, czy będą konieczne da\sza ocena lub

zmiany w aprobacie.

4.2Montaż

rzolacja termicznajest montowana na budynku zgodnie z zaleceniami producenta. Dostosowanie izolacji do

zamiirzonego celu będzie podlegać ocenie z uwzględnieniem zapisów pkt' 1'2'

5. Zalecenia dla producenta

5.1 Pakowanie, transport i przechowywanie

Wyroby izolacyjne są dostarczane na miejsce budowy w beczkach' Przed montażem, składniki wyrobów powinny

byó przechow}nvane w temperaturze od +10 - +30 'C'

5.2 IJ źry tkowanie' konserwacj a, naprawa

Skutecznośó i poprawne działanie izolacji termicznej są uwarunkowane montażem zgodnym z zaleceniani

producenta' oraz konserwacją i nap.awJmi konstrukcji budowlanej, na której dokonano montażu izolacii,

)godnymi zzasadamiuzytkowania określonymi w pkt. 1.2 niniejszej ETA.

W imieniu VTT Technical Research Centre of Finland

Espoo Ż9.02.Ż008

/-/ Nieczytelny podpis

Liisa Rautiainen
Assessment Manager

Ja, Edyta Bajda-Kowatczyk, tłumacz przysięgły języka angielskiego, numer

uprawnień TP/6335/05' niniejszym zaświadczam zgodnośc wykonanego

przeze mnie tłumaczenia z przedstawioną mi wersją elektroniczną

dokumentu sporządzonego w języku angielskim.

Nr Repertoriun: 407/201 1.

Data:27.06.2011 r

/-/ Nieczytelny podPis

Kirsti Riipola
Senior Research Scientist


