
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻVIXOWYCH

Nr KDWU/O1/SKAŁA Sl22

1, Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków SKAŁA@ S
Nazwa handlowa: SKAŁA S.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1):
sKAtA s

3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zestaw wyrobów SI(AŁA@ S jest pzeznaczony do wykonywania ociepleń ścian zewnętznych budynków
nowych lub istniejących (modernizowanych) bez istniejącego ocieplenia, Moze byó stosowany na
ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp,) lub
betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych).
System SKAŁA S moze być także stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na ścianach juz
ocieplonych, jeżeli istniejące ocieplenie $/ymaga renowacji lub ściana wymaga zwiększenia izolacyjności
termicznej,

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:
SKAŁA ryCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23, 43_100 Tychy
Zakład prod u kcyj ny : ul. Towa row a 23, 43- 1 00 Tychy

5" Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacjistałości właściwości użytkowych:
System 2+

7. KĘowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna: lCiMB-KOT-2021lO139 wydanie 1 ,,Zestaw wyrobów do wykonywania
ociepleń ścian zewnętrznych budynków SKAŁA S'

Jednostka oceny technicznej / KĘowa jednostka oceny technicznej:
Sieó Badawcza Łukasiewicz - lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych;

Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer cefifikatu2):
Sieć Badawcza Łukasiewicz - lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów
Budowlanych w Krakowie; Nr akredytacjiAC 008, Certyfikat Nr 008-UWB-2,10.
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8. Deklarowane właściwości

Poz.
Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zam ie rzo ne g o zastosowania l ub
zastosowań

De klarowane właściwości
użytkowe Uwagi3)

1 2 3 4

1 Stopień rozpzestrzen ia n ia og n ia, klasyfikacja') NRo
2 Wodochłonność warstwy zbrojonej ; kg/m2:

-po 1 godzinie:
-po 24 godzinach:

< 0,5
< 0,5

3 Wodochłonność warstwy wierzchniej po l godzinie (warstwa zbrojona+preparat
g ru ntujący+ws kazana wyprawa tyn kars ka) ; kg/m2

SKAŁA TMB+ Farba silikonowa SKAŁA FS < 0,5

SKAŁATlB < 0,5

SKAŁATWB < 0,5

SKAŁA TsB < 0,5

SKAŁATAB < 0,5

SKAŁATAN < 0,5

SKAŁATsN < 0,5

SKAŁATlN < 0,5

Sl LlKONPERL RENOVADEX TSB < 0,5

Sl LlKONPERL RENOVADEX TSN < 0,5

DEKoREX < 0,5

4 Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 godzinach (warstwa zbrojona+preparat
g ru ntujący+ws kazana wyp rawa tyn kars ka) ; kgl m2

SKAŁA TMB+ Farba silikonowa SKAŁA FS < 0,5

SKAŁATlB < 0,5

SKAŁATWB < 0,5

SKAŁATSB < 0,5

SKAŁATAB < 0,5

SKAŁATAN < 0,5

SKAŁA TSN < 0,5

SKAŁATlN < 0,5

Sl LlKONPERL RENOVADEX TSB < 0,5

Sl LlKONPERL RENOVADEX TSN < 0,5

DEKoREX < 0,5

5 Odporność na uderzenie (warstwa zbrojona+preparat gruntujący+wskazana wyprawa
tynkarska}, kategoria

SKAŁA TMB+ Fańa silikonowa SKAŁA FS ll

SKAŁATlB I

SKAŁATWB I

SKAŁATSB ll

SKAŁATAB I
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SKAŁATAN l

SKAŁAT§N l

SKAŁATlN I

Sl LlKONPERL RENOVADEX TSB ll

Sl LlKONPERL RENOVADEX TSN I

DEKoREX ll

6 O pó r dyf uzyj ny wzg lęd ny (warstwa zb rojona+ p re pa rat g ru ntujący+ws kaza na
wyprawa tynkarska+ farba elewacyjna (jeśli 7esf stosowana)), m

SKAŁA TMB+ Fańa sitikonowa SKAŁA FS ś0,6

SKAŁA TlB ś0,6

SKAŁATWB ś0,6

SKAŁATSB ś0,6

SKAŁATAB ś0,6

SKAŁATAN ś0,6

SKAŁA TSN ś0,6

SKAŁA TlN ś0,6

SlL|KONPERL RENOVADEX TSB ś0,6

Sl L|KONPERL RENOVADEX TSN ś0,6

DEKOREX ś0,6

7 Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia po cyklach zamrażania-rozmrażania:
rysy, wykru szenia, odspojenia, s pęc herzen ia (wa rstwa zbrojona+preparat
g runtujący+ws kazana wyprawa Ęn kars ka)

SKAŁA TMB+ Farba silikonowa SKAŁA FS brak zniszczeń

SKAŁATlB brakzniszczeń

SKAŁATWB brak zniszczeń

SKAŁATSB brak zniszczeń

SKAŁATAB brak zniszczeń

SKAŁA TAN brak zniszczeń

SKAŁA TSN brak zniszczeń

SKAŁAT|N brak zniszczeń

S lLlKONPERL RENOVADEX TSB brak zniszczeń

SlLlKONPERL RENOVADEX TSN brak zniszczeń

DEKOREX brakzniszczeń

8 Przyczepność zaprawy klejącej do betonu; MPa

SKAŁA KSZ

W warunkach laboratoryjnych
>0,25

po 2 dniach zanuzenia w wodzie i

2 h suszenia
ł0,08

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i

7 dniach suszenia
>0,25
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SIGŁA KS l
DEKoFlX

W warunkach laboratoryjnych
>0,25

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i

2 h suszenia
ł0,08

po 2 dniach zanuzenia w wodzie i

7 dniach suszenia
>0,25

9 Przyczepność zaprawy kIejącej do styropianu (EPS); MPa

SKAŁA KSZ

W warunkach laboratoryjnych
>0,08

po 2 dniach zanuzenia w wodzie i

2 h suszenia
>0,03

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i

7 dniach suszenia
>0,08

SKAŁA KS l
DEKoFlX

W waru nkach laboratoryjnych
>0,08

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i

2 h suszenia
>0,03

po 2 dniach zanuzenia w wodzie i

7 dniach suszenia
>0,0B

10 Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu
(EPS); MPa

SKAŁA KS /
DEKoFlX

W waru nkach laboratoryj nych
>0,08

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i

2 h suszenia
>0,03

po 2 dniach zanuzenia w wodzie i

7 dniach suszenia
>0,08

11 Przyczepność warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona+preparat gruntujący+wyprawa
tynkarska) do styropianu; MPa

SKAŁA TMB + Farba
silikonowa SKAŁA FS

w warunkach laboratoryjnych

po stazeniu.

po cyklach mrozoodporności

>0,08

>0,08

>0,08

SKAŁA TlB

SKAŁATWB

SKAŁATSB

SKAŁA TAB

SKAŁATAN

SKAŁATSN

sKAŁATlN

SlLlKoNPERL
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RENOVADEX TSB

SlLlKoNPERL
RENOVADEX T§N

DEKoREX

12 Odporność na obciązenie wiatrem, N

Łącznikidla których
znĄdują zastosowanie
wyznaczone siły
niszczące

Łącznik mechaniczny wg Tabeli 1

Średnica talezyka łącznika, mm >60

PĄrty styropianowe, dla
których znajdują
zastosowanie
wyznaczone siły
niszczące

Grubość, mm >1 50

Wytzymałość na rozciąganie
prostopadle do powierzchni
czołowych, kPa

>B0

Siła niszcząca, N
Łączniki nie usytuowane na stykach
pM

Rp Minimalna: 844
Srednia: 897

Łączniki usytuowane na stykach płyt Rj Minimalna: 540
Średnia: 661

13 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła: wg Załącznika 2
-) Systemy Skała S sklasyfikowano jako NRO na podłozach niepalnych (co najmniej klasy A2 * s3, d0 reakcli na ogień według normy
PN-EN 13501-1)oraz jako docieplenie ścian zewnętrznych z istniejącym systemem ociepleń przy zastosowaniu płyt styropianowych
do 50 cm grubości i gęstości do 1 5kg/m3.

9. Właściwości użytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami uzytkowymi" Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na
wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Marek Grylewicz - członek zarządu

Tychy, 20.a1.2a22

(miejsce i data wydania)

1)Zgodnle ż kra]owyml systemam] oceny i Wery{ikacjt sialoścl właścwości uż}tkcwych okreś]onymi W § 4fozpcrządzeniaMlnistralnfla§illkturyiBudownictważdnia17
l siopada 2016 l W sprau/ie sposobu dek]arowania B,łaściurścl uźytkou/ych V/y.obóW budoB/ianych craz sposobu znakorni9 ich znakem budowlanym (Dz |J g:z 1gf) proCJucent
okresa typ wyrobu budo\Manego. dla którego sporządza on krajov/ą dekialac]ę w4aściyrcsciużytkowych sposób oznacżenia tak okreśionego typuWyrobu buCjos/łanego
V/ kra]owe] dekiar3cj] vłaściwoś§i uż}łkowych usta a pioducent, aznaczenie to nalezy pov]iąac z typem Wyrobu a Węc Z Zestawem poziomów iub k]as Masiwośc] uz!łkov/ych
oaz zam)elzanym Zasto§owaniem u/yrob! okreslonymi W kralowe-j deklaracli oznaczenie pownno być niepos,tarza]ne w odniesieniu do tyoóe VlyrobóW budowlanych
prodUkowanych przeż danego p loducenia

budfulanego.
3) Wprzypadkuzastoswaniaprzepi§u§5ust'l pkt1l2a?z ust.2ninle]szegorożporządzen]a Wkoiumn]etEeciei naiezyrekazac. któryZwyżelwy-mjen|onychpzepisw
w odniesieniu do zasadniczej charakterystykl wyaobu Został żastosowany
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