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EKLARACJ A WŁASCIWOŚCI UZYTKOWYCH
Nr KDWU/93rPOW§RTH ERMl1 4

1. Nazwa i nazwa handlorła wyrobu budowlanego:
Zewnętzly zespolony system ocieplania na styropianie POWERTHERM
o zamiennie stosowanej nazwie
Zewnęlrzny zespolony system ocie9lania la styropianie PREST|GE

2. Qzłacząnie typu wyrobu budowlanego1):
POWERTHERM
3. zamierzone za§tosowanie lub zastosowania:
Zewnętzny zespolony system ocieplania (ETlCS) na bazie styropianu ,jest pzeznaczony do ocieptalia
ścianzewlętznych 3udynków nowo\§znoszonych i uzytkowanycll, bez ist::iejącego ocieplenia polegający
na umoco}vaniu do istniejących ścianzewnętznych płyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy
zbrcjoaej siatką szklaną i warstwy wyprawy iylkarskiej,

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrc}u:
SKAŁA TYCllY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K,
ul, Towarowa 23, 43-100 Tychy

Za?łaó produkcyjny: ul. Towarowa 23,43-100 Tychy

5. Nazwa i adres siedziby upoxażnlcnego przedstawicieta, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy

6. Kr{owy systCIm zastosowany do oceny iwefiikacjistałościwłaściwości
użytkowych:
System

2+

7, Krajoula specyfikacja legi:riczna:
7a, Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13499:2ÓO5 ,,Wyroby do izalacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne systemy ocieplania

(ET|CS) ze styropianem. $pecyfi kacja."
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfit<ującej, numer akredytacji i nuxer krajowego certyfikatu
lub ::azyva akredytowanego laboratońum j laborato*ów i numel akredytacji2);
§ieć Badawcza Łukasiewicz-lnstytut Ceramiki i Materiałów 3udowlanych oddział,§zkła i Materiałów
Budowlanych w Krakowie
Nr akredytacjiAC 098, Certyfikat ZKP Nr 008-UWB-118
7b. KĘowa ocena techniczna:
nie dotyczy
Jednostka oceny tecllicz:rej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
nie dotyczy
§azwa akredytowanej jednostk- ceńyfikDjącej, nume r akredytacji i numer certyfikatu2}:
nie dotyczy
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Zasadnicze charaktery§tyki wyrobu
budowlanego dla zaxierzonego zasto§owania lub zastosorvai
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Reakcja na ogień
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Odpcrnośc na wgniatanie,
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odpornośc na udelzenie, J
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V,/spółczynnik przepuszczania pary wodnej {przepuszczaInosci] g m: d

Kategorta V:- średnia

6

?rzepuszcza|nośc lvody przez powierzchnie systemu kg,im:h

Kategoria W: - średnia
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Przyczepnośc warstwy zblojonej do płyty EPS, kPa
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Przyczepnośc zaprav,, klejowe1 do płyty EPS kPa
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Odpolność :":a od rywa n ie ETl
mechani:znyml. kPa
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§lopień spęcherzenia zgodnie ż PN-EN.] lSo 462E-2 2005

11

Stopień sp9kania zgodnie z Pl,J-EN l§O 462ó-4 2005

llośc0. Stopień
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Stopiei złlszczenia zgodnie z ?},.]-5N lSO 4628-5,2005

liosc 0. Stopień 0,

C

§

:l,,:ocovlan eg o łączni kanl
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System ETlCS jest mocov,lany za 9.mocą
zapra!v}- kIejace1, Kórej wyniki ozi:aczeń
przyczepności wynosza powyzej 60kPa, a
zastosowane łaczniki mechaniczne w t,y'm
systemie dala dodatkovle zabezpieczenie,
Brak pęcherzy
O,

9. Właściwości
uzytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
8 deklarowanymi właściwościamiużytkowymi. Niniejsza krajowa deklara:ja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z uslawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o vąlrobach budowlanych, na
wyłączną odpowiedzialnośćproducenta.
w pkt

W imieniu producenta podpisał{a):
Marek Grylewicz
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