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Na podstawie rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego
w lnstytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firm:

SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23, 43-1 00 Tychy
ADEX-Grylewicz Sp. Jawna
ul. Towarowa 23, 43-1 00 Tychy
stwierdza się pzydatnośćdo stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą,.

Zestaw wyrobów do wykonywania
ociepleń ścianzewnętrznych budynkow
w tym budynków efektywnych energetycznie systemem

SKAŁA@

s

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częściąniniejszej Aprobaty

Technicznej lTB.

L

Termin wazności:
27 grudnia 2021 r.

J

vĄN

/

Załącznik,
Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, 27 grudnia 2016

Budowlanej

lnstvtut{

3

dr

it

\r.-#

Marcin M. Kruk

r.

lTB AT-15-437812016 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej lTB AT-15-437812013.
Dokument Aprobaty Technicznej lTB AT-15-437812016 zawiera 20 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować
tylko w całości.Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z lnstytutem Techniki Budowlanej.
Aprobata Techniczna
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PRZEDMIoT APRoBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej lTB jest zestaw wyrobów

do wykonywania

ociepleń

systemem SI(AŁA@ S:

ścianzewnętrznych budynków (w tym budynków efektynunych energetycznie), nowowznoszonych
i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia, lub

ścianzewnętznych budynków (w tym budynków efektywnych energetycznie), ocieplonych,
w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub z uwagi na stan
techniczny wym aga renowacj

i.

System SKAŁA@ S jest produkorłłany w dwóch odmianach, różniących się sposobem mocowania:

STANDARD / DUAL LAYER (system klejony lub mocowany mechanicznie
i

z

dodatkowym klejeniem)

RENOVADEX (system mocowany mechanicznie z dodatkowyrn klejeniem).

Wykonanie ocieplenia

w

przypadku budynku nieocieplonego, polega

istniejących ścian,od zewnątu, warstwowego układu, składającego się
materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonejwykonanej
g ru

ze

na umocowaniu

do

styropianu (EPS) jako

zzaqrary klejącej i siatkizbrojącej, preparatu

ntująceg o oraz vvyprawy tynkarskiej.

W pzypadku budynku

nieociep|onego, płyty sĘropianowe

w odmianie STANDARD / DUAL

LAYER mogą być mocowane do podłoża za pomocą:
zaprawy klejącej (powiezchnia klejenia nie mniejsza niż40o/o),

zaprary klejącej
m

echa

n

i

łączników mechanicznych wprowadzonych do obrotu (w tym łączników

icznych REN OVAD EX@ Rx według AT-1 5€880/20

1

2),

kleju poliuretanowego RENOVADEX@ PU / Sl(ĄŁĄ@ PU według AT-15-815312014 i łączników
mechanicznych wprowadzonych do obrotu (w tym łączników mechanicznych RENOVADEX@ Rx
według AT-1 5-8880 12012),

kleju poliuretanowego RENOVADEX@ PU / SKAłj@ PU według AT-15-B153|2O14

i zapfaw

klejącej (powiezchnia klejenia nie mniejsza niż40o/o),

kleju poliuretanowego RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU według AT-15-8153|2014, zaprary
klejącej iłączników mechanicznych wprowadzonych do obrotu (w tym łącznikow mechanicznych
RENOVADEX@ Rx według AT-1 5-8880

l2O1 2),

W pzypadku budynku nieocieplonego, płyty styropianowe w odmianie RENOVADEX mogą być
mocowane do podłoża za pomocą:

zawaw klejącej i łączników mechanicznych RENOVADEX@ Rx według AT-15-888012012,
kleju poliuretanowego RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU według AT-15-8153l2O14 i łącznikow
mechanicznych RENOVADEX@ Rx według AT-1 5-8880 12012,

kleju poliuretanowego RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU według AT-15-8153/2014
klejącej (powiezchnia klejenia nie mniejsza niż40o/o),

i

zaprav,ty

|-lf--ll]!@
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kleju poliuretanowego RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU według AT-15-B15312014, zaprawy
klejącej i łączników mechanicznych RENOVADEX@ Rx według AT-15-BBB0l2o12.

Wykonanie ocieplenia w pzypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych
(np. grubośó warstwy izolacji cieplnej

w

istniejącym ociepleniu jest

za

mała) lub,

z

uwagi na stan

techniczny, wymaga renowacji, polega na umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz,
warstwowego układu składającego się ze styropianu (EPS) jako materiału termoizolacyjnego, warstwy

zbrojonej wykonanej

z

zaprawy klejącej

i

siatki zbrojącej, preparatu gruntującego oraz wyprawy

tynkarskiej.

W przypadku budynku ocieplonego, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub

z uwagi na stan

techniczny wymaga renowacji, płyty styropianowe w odmianie STANDARD / DUAL

LAYER i RENOVADEX mogą byc mocowane za pomocą:

-

łączników mechanicznych RENOVADEX@ Rx według AT-15-888012012,

łączników mechanicznych RENOVADEX@ Rx według AT-15-8880l2O12 i kleju poliuretanowego
RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU według AT-15-8153l2O14,

-

łącznikow mechanicznych RENOVADEX@ Rx według AT-15-8880l2O12, nakładki wzmacniającej

z siatki zbrojącĄ WSZ RENOVADEX i kleju

poliuretanowego RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU

według AT-1 5-81 531201 4.

Klej poliuretanowy jest stosowany w celu zapewnienia płaskiego przylegania systemu do podłoza

(powierzchnia klejenia
przemieszczania

nie powinna być mniejsza niż 40%o) oraz

ograniczenia wzajemnego

się warstw izolaĄi cieplnej. Łączniki mechaniczne RENOVADEX@ Rx

powinny

przechodzic przez wszystkie warstwy styropianu, az do podłożai byó zakotwione w ścianie na głębokość

określonąw projekcie ocieplenia, w zależnościod typu łącznika i rodzaju podłoza. W przypadku

z

siatki zbrojącej WSZ RENOVADEX, łączniki mechaniczne
RENOVADEX@ Rx powinny przechodzić przez nakładkę WSZ RENOVADEX oraz wszystkie warstwy

stosowania nakładki wzmacniającej

styropianu, az do podłoża i byc zakotwione w ścianiena głębokośćokreśloną w projekcie ocieplenia,
w zależnościod typu łącznika i rodzaju podłoza. W trakcie montażu łączników, po dokręceniu talerzyków

dociskowych, klej poliuretanowy RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU jest wprowadzany metodą iniekcji
w strefę zakotwienia łącznika, Nakładka wzmacniająca z siatki zbrojącejWSZ RENOVADEX powinna byó

o szerokości 60 mm wchodził w wyfrezowany otwór,
wykonany w płytach styropianowych. Nakładka wzmacniĄąca z siatki zbrojącej WSZ RENOVADEX
powinna byó dodatkowo mocowana wsuwkami ze stali odpornej na korozję. Fragment nakładki,
ukształtowana w taki sposób, aby jej fragment

zachodzący na powierzchnię styropianu w obszarze wyfrezowanego otworu, powinien byó zatopiony w
zaprawie do wykonywania do wykonyruania warstwy zbrojonej.
Producentami zestawu wyrobów objętego Aprobatą i wyrobów wchodzących w jego skład są
firmy: SKAŁA TYCHY Spółka

z

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K,, ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy

iADEX-Grylewicz Sp. Jawna, ul. Towarowa23,43-100 Tychy.
W skład zestawu SKAŁA@ S w odmianach STANDARD / DUAL LAYER i RENOVADEX wchodzą
następujące wyroby, które Producent powinien dostarczać odbiorcom w komplecie:

1)

Preparat gruntujący o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: Sl(ĄŁĄ@ PG, RENOVADEX@

PG, SKAŁA@ FORCE, RENOVADEX@ FORCE, GRUNTEX NANO HYDROSOL lub GRUNTEX

rnl]n@
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gruntowania podłoza, dostarczany

w

postaci gotowej do stosowania.

Orientacyj ne zuży cie preparatu wyn osi 0,2 kgl m'.

2)

Zaprawa klejąca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKAŁA@ KSZ, DEKOFIX START

- do mocowania płyt styropianowych do podłoźa,dostarczana
w postaci suchej mieszanki, ktorą pzed użyciem nalezy zmieszać z wodą w proporcji wagowej
lub RENOVADEX@ DEKOF|X START

1O0 +

3)

24.Zużycie zaprawy klejącejwynosi 4,0

+

6,0 kg/m2.

Klej poliuretanowy o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: RENOVADEX@ PU lub SKAŁA@

PU, spełniający wymagania AT-15-815312014

-

do mocowania płyt styropianowych do podłoza,

Orientacyjne zużycie kleju poliuretanowego wynosi 750 ml na B m'.

4) Łączniki mechaniczne

RENOVADEX@

Rx według AT-15-8BB0/2012 - do mocowania

płyt

styropianowych do podłoza.

5)

Zaprawa klejąca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKAŁA@ KS, DEKOF|X lub
RENOVADEX@ DEKOF|X

z

-

zaplawą SKAŁA@ KSZ

do mocowania płyt styropianowych do podłoza (stosowana zamiennie

l

DEKOF|X START

/

RENOVADEX@ DEKOF|X START) oraz do

wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską, dostarczana

w postaci suchej mieszanki, którą pzed użyciem należy zmieszać z wodą w propoĘi wagowej
1O0 +

6)

24.Zużycie zaplawy klejącejwynosi 3,0

+

6,0 kglm2.

Preparat gruntujący o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: Sl(ĄŁĄ@ POW, SKAŁA@ POl
lub RENOVADEX@ POW

do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską SKAŁA@ TlB /

-

RENOVADEX@ TlB. Orientacyjne zużycie preparatu wynosi 0,2

7)

+

0,3 kg/m'.

Preparat gruntujący o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKAŁA@ POB, SI(AŁA@ POH,

Sl(ĄŁĄ@ POS, RENOVADEX@ POB, RENOVADEX@ POS lub GRUNTEX@ DEKOGRUND

gruntowania warstwy zbrojonej pod vvypravvy tynkarskie Sl(ĄŁĄ@

*

do

TAB / SKAŁA THB l

RENoVADEX@ TAB / RENoVADEXo THB, sl(AŁA@ TAN / RENoVADEX@ TAN, SKAŁA@ TsB

RENOVADEX@

TSB i

SKĄŁĄ@

TSN / RENOVADEX@ TSN. Zużycie preparatu

/

wynosi

0,2 + 0,3 kg/m2.

8)

Akrylowa masa tynkarska o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKAŁA@ TAB, SKAŁA@

THB, RENOVADEX@ TAB lub RENOVADEX@ THB

-

do wykonywania wypravvy

tynkarskiej,

dostarczana w postaci gotowej do stosowania, o faktuze typu,,baranek" i uziarnieniu 1,0; 1,5; 2,0;
2,5; 3,0 mm, Masa tynkarska jest produkowana w kolorach według systemu Producenta. Zużycie
akrylowej masy tynkarskiej wynosi 1,8

9)

Akrylowa masa tynkarska

o

+

4,5 kg/m2.

stosowanych zamiennie naałach handlowych: Sl(ĄŁĄ@ TAN lub

RENOVADEX@ TAN, nanoszona metodą natrysku

- do

wykonyrania wyprawy tynkarskiej,

dostarczana w postaci gotowej do stosowania, o faktuze typu,,baranek" iuziarnieniu 1,5; 2,0 mm.
Masa tynkarska jest produkowana w kolorach według systemu Producenta. Zużycie akrylowej masy
tynkarskiej wynosi 2,0

+

2,5 kg/m'.

10) Silikonowa masa tynkarska

RENOVADEX@ TSB

-

o stosowanych zamiennie nazwach

handlowych: SKAŁA@

TSB

lub

do wykonyruania vvypravvy tynkarskiej, dostarczana w postaci gotowej do

stosowania, o faktuze typu,,baranek" iuziarnieniu 1,0; 1,5;2,0;2,5; 3,0 mm, Masa tynkarska jest

produkowana

w

kolorach według systemu Producenta. Zużycie silikonowej masy tynkarskiej

tlf__ln!@
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wynosi 1,7

+

4,5 kg/m2.

o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKAŁA@ TSN lub
RENOVADEX@ TSN, nanoszona metodą natrysku - do wykonywania wyprawy tynkarskiej,

11) Silikonowa masa tynkarska

dostarczana w postaci gotowej do stosowania, o faktuze typu ,,baranek" i uziarnieniu 1,5; 2,0 mm,

Masa tynkarska jest produkowana w kolorach według systemu Producenta. Zużycie silikonowej
masy tynkarskiej wynosi 2,0

+

2,5 kg/m2.

12) Silikatowo-silikonowa masa tynkarska o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: Sl(ĄŁĄ@ TlB
lub RENOVADEX@ TlB

-

do wykonywania wyprawy tynkarskiej, dostarczana w postaci gotowej do

stosowania, o faktuze typu ,,baraneK' i uziarnieniu 1,5; 2,0 mm. Masa tynkarska jest produkowana w

kolorach według systemu Producenta. Zużycie silikatowo-silikonowej masy tynkarskiej wynosi
2,3

+

3,0 kg/m2.

Wymagane właściwości
techniczne wyrobów stosowanych w układach ociepleniowych oraz
układów ociepleniowych SKAŁA@ S podano w p. 3,

PRzEzNAczENlE, zAKREs l WARUNK! sTosoWANlA

2.

Zestaw wyrobów SKAŁA@ S jest pzeznaczony do wykonywania ociepleń:
ścianzewnętznych budynków (w tym budynków efektywnych energetycznie), nowowznoszonych
i użytkowanych,

bez istniejącego ocieplenia, lub

ścianzewnętrznych budynków (w tym budynków efektyrnych energetycznie), w przypadku, gdy
istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga
renowacji.

Zestaw wyrobów SKAŁA@ S jest pzeznaczony do stosowania na podłożachmineralnych.

W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawu wyrobów SKAŁA@ S powinny

byó

stosowane:

1)

Płyty styropianowe według normy PN-EN 13,163+A1:2015,

co

najmniej

o

właściwościach

wynikających z kodu: EPS-EN 13163-Tl-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, co najmniej
klasy E reakcji na ogień według normy co najmniej klasy E reakcji na ogień według normy PN-EN
13501-1+A1:2010 (odpowiadające określeniu ,,samo9asnące" według Rozpoządzenia Ministra
lnfrastruktury
spełn iaj ące

d

z dnia
od

12 kwietnia 2002 r., Dz. U. nr 7512002, poz. 690,

atkowo

n

astępujące wym

ag a

n

ia

z póżniĄszymi zmianami),

:

wymiary powierzchniowe: nie większe niż 600 x 1200 mm,

powierzchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
krawędzie płyt proste, ostre, bez wyszczerbień.

2)

Siatka z włokna szklanego o zamiennie stosowanych naaruach handlowych AKE 145 lub SKAŁA@
1

3)

45, spełniająca wymagania AT-1 5-737 312013,

Łączniki mechaniczne:

-

według p.3.1.7

- obligatoryjnie, w przypadku systemu mocowanego mechanicznie,
wprowadzone do obrotu, określonew projekcie technicznym - opcjonalnie, w

przypadku

Tlf__ltltr@
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systemu klejonego.

4)

Materiały do wykańczania miejsc szczegolnych elewacji

-

listwy, taśmy, siatki narożnikowe,

materiały uszczelniające i inne akcesoria.

S z wyprawami tynkarskimi według p, 1, na podłozach niepalnych
s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010), zostały

Układy ociepleniowe SKAŁA@

(co najmniej klasy A2

-

sklasyfikowane jako nierozpzestzeniające ognia (NRO) przy działaniu ognia od strony zewnętrznej, przy
grubościpłyt styropianowych od 2 do 25 cm.
Układy ociepleniowe SKAŁAo S z wyprawami tynkarskimi według p, 1, wykonane na istniejących

z

izolaĄą ze styropianu (płyty EPS co najmniej klasy E reakcji na ogień według normy
PN-EN 135o,1-1+A1:2010), zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przez ściany

ociepleniach

przy działaniu ognia od strony zewnętrznej , pzy łącznel grubościpłyt styropianowych nie większej
30 cm (,,stare" + ,,nowe" ocieplenie)

-

niz:

w pzypadku, gdy ,,stare" ocieplenie jest wykończone warstwą

wiezchn ią (warstwą zbrojoną i wyprawą tynkarską),
25 cm (,,stare"

+ ,,nowe"

ocieplenie)

- w pzypadku,

gdy ,,stare" ocieplenie pozbawione jest warstwy

wierzchniej.

Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia systemem SKAŁA@

S

nalezy zawsze poddaÓ

ocenie stan podłoza, W pzypadku stosowania kleju poliuretanowego, pźy wykonywaniu ociepleń na
istniejących ociepleniach należy zawsze sprawdzic pzyczepność kleju w układzie: podłoze - klej
poliuretanowy-styropian. Próbę pzyczepności należy wykonacwg lnstrukcji lTB nr 44712009. Wytzymałość
połączenia: podłoze

-

klej poliuretanowy

-

styropian powinna wynosić, co najmniej 0,08 MPa w testach in situ.

Płyty styropianowe nalezy przyklejac z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.

Pęy

wykonywaniu ociepleń ścianzewnętrznych budynkow bez istniejącego ocieplenia,
w układach, w ktorych płyty termoizolacyjne są jednocześnie klejone i mocowane mechanicznie, klej
poliuretanowy należy nakładac na płytę styropianową przy uzyciu pistoletu, po obwodzie płyty,

z

zachowaniem dystansu

2 cm od krawędzi i jednym pasem pzez środekszerokości płyty W

celu

uniknięcia powstania źw. poduszki powietrznej w środkowej częścipłyty, nalezy zachowaó 5 cm pzenivy

w pasmach kleju, nakładanych na przeciwległych krawędziach płyty. Powierzchnia klejenia nie powinna
byc mniejsza niż 40o/o.

przy jednoczesnym zastosowaniu zapraw klejących objętych Aprobatą i kleju poliuretanowego
RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU do pzyklejania płyt styropianowych, pasmo obwodowe jest wykonywane

wzdłuż krawędzi płyty, a placki zaprawy klejącej rozmieszczane wewnątrz,

w ilościzapewniającej

pokrycie co najmniej 40% powierzchni płyty po dociśnięciu do ścianyzgodnie z instrukcją Producenta.

Przy wykonywaniu ociepleń na istniejących ociepleniach, do mocowania płyt styropianowych
nalezy stosowaó łączniki RENOVADEX@ Rx, ktorych długośópowinna byc sumą całkowitej grubości
,,starego" ocieplenia, grubości ,,nowego" materiału izolacyjnego (z uwzględnieniem głębokościfrezowanego
zagłębienia, jeźeli występuje) oraz głębokościzakotwienia w podłożu.Mocowanie nowej warstwy izolacji
cieplnej ze styropianu na istniejącym układzie ociepleniowym polega na zamocowaniu mechanicznym obu

warstw izolacji

(staĘ i

nowej)

pzy uzyciu łączników RENOVADEX@ Rx składających się z tulei i dwóch

Po zamocowaniu mechanicznym wykonuje się iniekcję kleju
RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU w pzestzenie między płaszczyznami izolacji

nakręcanych talezyków dociskowych,
poliuretanowego

AT-15-4378/2016

i podłoza. Talezyki dociskowe powinny byc umieszczone we frezowanych zagłębieniach, źw. ,,gniazdach",
wykonanych w płytach styropianowych izakryte zaĘczkąstyropianową odpowiedniejgrubości, zapewniającą
izolację termiczną mostka punktowego. W pzypadku mocowania na istniejącym ociepleniu nowej izolacjize
styropianu

o grubości do 5 cm, obszar wokoł talezyka dociskowego, umieszczonego w wyfrezowanym

otwoże, powinien zostaó wzmocniony popzezzastosowanie nakładek zvlzmacniającej siatki zbrojącejWSZ
RENOVAD EX, mocowanych we frezowanych zagĘbien iach i izolowanych zaĘ czką.
Mocowanie izolacjicieplnejz zastosowaniem łączników RENOVADEX@ Rx i kleju poliuretanowego

RENoVADEX@ pU / SKAŁA@ PU, a takźe kleju poliuretanowego RENOVADEX@ PU / SKAŁA@ PU
i zaprawy klejącej powinno byc wykonywane plzez firmy przeszkolone przez Producenta systemu,
zgodnie z instrukcją opracowaną pzez Producenta.
Stosowanie zestawu wyrobów objętego Aprobatą powinno być zgodne z projektami technicznymi
opracowanym

id

la określonychobiektów. Projekt powinien uwzględniaó:

obowiązujące normy (w tym PN-EN

lSO

13788:2013)

i

przepisy techniczno-budowlane,

a w szczególności rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 20O2 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. z2015l., poz,1422),
postanowienia n iniejszej Aprobaty Technicznej,
lnstrukcje lTB nr 447l2OOg,

WarunkiTechniczne Wykonania iOdbioru robót Budowlanych lTB: CzęśćC. Zeszyt

8,

oraz określaćco najmniej:

sposób pzygotowania podłoza,
rodzĄ i grubośó płyt styropianowych,
sposób mocowania płyt izolacyjnych do podłoźa,
rodzĄ, ilośó i rozmieszczenie łączników mechanicznych fieżelisą stosowane),

sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeżyokiennych

i

drzwiowych, balkonów,

cokołów, dylatacji i innych),

Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnić dostarczanie odbiorcom
skompletowanych zestawów wyrobów i elementów wchodzących w skład systemowego układu
ociepleniowego SKAŁA@ S - według specyfikacji wyrobów i elementów, zawaĘch w projektach
technicznych ociepleń.

ocieplenia budynków systemem SKAŁA@ S powinny byó wykonywane przez wyspecjalizowane
tirmy, zuwzględnieniem firmowych wytycznych Wnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej.
Temperatura otoczenia i podłoża w czasie nakładania i wiązania wyrobów wchodzących w skład
zestawu SKAŁA@ S powinna wynosić od + 5 do + 30 "C. Przy prowadzeniu robót ociepleniowych należy

pzestrzegaó odstępów czasowych miedzy nakładaniem poszczegolnych warstw zgodnie
producenta.

z

instrukcją

tlf__ln!@
L]
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3.

WŁAścWoŚct TEcHNlGzN

E. VI/YMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzące w skład zestawu

i

3.1.1. Zaprawy klejące. Zaprav,ty klejące SKAłA@ KS / DEKOF|X / RENOVADEX@ DEKOFIX
sKAŁAo Ksz l DEKoFIX START / RENoVADEX@ DEKoFlx START powinny spełniać wymagania

podane w Tablicy 1.

Tablica
Wymagania

właściwości

Poz.

SKAŁA@ Ksz /

SKAŁA@ Ks l...

Metody badań
...

5

2

1

1

jednorodna sucha mieszanka, bez
zbryleń, po zarobieniu wodą, jednorodna
masa bez rozwarstwień igrudek

1

Wygląd

2

Zawańośćpopiołu w temp. 450"C,

3

Gęstośćnasypowa, g/cm3

4

Odpornośćna występowanie rys
skurczowych w warstwie o grubości

%

ZUNT-l5N.0312010

95,2 + 98,2

97,0

+

99,6

ETAG 004

t

1,55

!

10 %

PN-EN 1097-3:2000

1

,40

10

o/o

brak rys

do8mm

ZUAT-lsN.0312010

Przyczepność, MPa:

5

a) do betonu:
w stanie powietzno-suchym
po 2 dniach zanuzenia w wodzie
i 2 h suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia
b) do styropianu:

-

>0,25
>

-

-

w stanie powietzno-suchym
po 2 dniach zanuzenia w wodzie

-

po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia

i2

0,08

>0,25

h suszenia

>

0,08

>

0,03

>

0,08

ETAG 004

3.1.2. Klej poliuretanowy. Klej poliuretanowy RENOVADEX@ PU / Sl(ĄŁĄ@ PU powinien spełniać
wymagan ia Aprobaty Techn icznej lTB AT-1 5-8

1

53l 201

4,

3.1.3. preparaty gruntujące. Wymagane właściwościtechniczne preparatów gruntujących
SKAŁA@ PG / RENoVADEX@ PG / SKAŁA@ FoRcE / RENoVADEX@ FoRcE / GRUNTEX NANo
HYDRosoL / GRUNTEX NANo slLAN, SKAŁA@ PoW / sl(ĄŁĄ@ Pol / RENoVADEX@ PoW
i SKAŁA@

PoB / sl(ĄŁĄ@ PoH / SKAŁA@ PoS

DEKOGRUND podano w tablicy 2.

/ RENoVADEX@

PoB / RENoVADEX@ Pos i GRUNTEX

f]f__lf]tr@
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Tablica 2
właściwości

Poz,

PoW/... SKAŁA@ PoB

SKAŁA@

Wygląd zewnętzny

Gęstośćobjętościowa, g/cm3

3

Zawartośćsuchej

1,02

t

1,44

10o/o

t

50,15
(-2,5/+5,0)

wtemp.450'C

5,96 + 0,3

90,12

w temp. 900'C

2,50 !.0,2

57,19 r,2,8

Zawańośćpopiołu, %:

-

zUAr-l5N.0312010

1,41r10%

10o/o

11,90

Metody badań
6

jednorodna ciecz o jednolitym zabarwieniu

(-0,6/+1,1)

substancji, %

/ ..

5

4

2

4

SKAŁA@ PG /..

2

1
1

Wymagania

52,28
(-2,6l+5,2)

ETAG 004

ł 4,5

79,26

+

4,0

48,10 +,2,4

techniczne akrylowych mas
3,1.4. Akrylowe masy tynkarskie. Wymagane właściwości
tynkarskich Sl(ĄłJĄ@ TAB / Sl(ĄŁĄ@ THB / RENOVADEX@ TAB / RENOVADEX@ THB i SKAŁA@ TAN /
RENOVADEX@ TAN podano w tablicy 3.

Tablica 3
właściwości

Poz.

Metody badań

SKAŁA@TAN

SKAŁA@TAB /..

Wygląd zewnętrzny

/

5

4

3

2

1
1

Wymagania

jednorodna masa o jednolitej barwie,
bez zanieczy szczeń m ech a n cz nych
i

i obcvch wtraceń

2

Gęstośćobjętościowa,

g/cm3
3

Odporność na powstawanie
rys skurczowych

4

Zawańość suchej
substancji, %

5

Zawańośćpopiołu, %

-

,1,90

t

10%

zU^r-l5N.0312010
1

,58

t

10%

brak rys w warstwie równej grubościwynikającej
z technologii nakładania
84,5 (-4,2l+8,4)

68,5 (-3,4/+6,8)

w temp.

91,§ + 4,6

87,1 !.4,3

w

52,6ł2,6

50,4

450'C
temp. 900'C

t

ETAG 004

2,5

techniczne silikonowych mas
3.1.5. Silikonowe masy tynkarskie. Wymagane właściwości
tynkarskich SKAŁA@ TSB / RENOVADEX@ TSB i SKAŁA@ TSN / RENOVADEX@ TSN podano w tablicy 4.
Tablica 4
Poz,

właściwości

SKAŁATsB@/,.,

Wygląd zewnętrzny

Metody badań

SKAŁA@TsN

3

2

1
1

Wymagania
/

5

4

jednorodna masa o jednolitej banrie,
bez zanieczy szczeń mech a n cznych
i obcych wtrąceń
i

r

1,59

i

2

Gęstośćobjętościowa, g/cm3

1,90

3

Odporność na powstawanie rys

brak rys w warstwie równej grubości
wynikającej z technologii nakładania

skurczowych

10%

zU^T-lsN.0312010

10%

ETAG 004

n[--ln!@
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Tablica 4, c.d.
Poz.

Wymagania

właściwości
SKAŁA TsB@/
2

l

4

Zawarlość suchej substancji,

5

Zawarlośćpopiołu, %:

-

o/o

Metody badań

SKAŁA@ TsN /..

J

4

85,0 (4,3/+8,5)

68,6 (-3,4/+6,8)

wtemp.450'C
wtemp.900"C

92,6
53,8

5

ETAG 004

ł4,6

89,0 + 4,5

r2,7

52,2!2,6

3.1.6. Silikatowo-silikonowa masa tynkarska. Wymagane właściwościtechniczne silikatowosilikonowej masy tynkarskiej SKAŁA@ TlB podano w tablicy 5.

Tablica 5
Poz.

Wymagania

właściwości

Metody badań

SKAŁA@TlB
2

1
1

4

jednorodna masa o jednolitej banvie,
b ez zani e czy szczeń m ech a n czn ych
i obcych wtrąceń

Wygląd zewnętrzny

i

2

Gęstośćobjętościowa, g/cm3

3

Odpornośćna powstawanie rys
skurczowych

4

Zawańość suchej substanĄi,

5

Zawańośćpopiołu, %:
- w temp, 450"C

-

1,96

i

ZUAr-l5N.0312010

10%

brak rys w warstwie równej grubości
wynikającej z technologii nakładania

%

83,2 (4,2l+8,3)
93,3

wtemp.900"C

t

ETAG 004

4,6

54,5 !.2,7

3.1,7. Łączniki mechaniczne. Łączniki mechaniczne RENOVADEXo

Rx

powinny spełniaó

wym agania Aprobaty Technicznej lTB AT-1 5-8 880 l 201 2.

NoŚnoŚci zamocowań wykonanych

z

Rx

zastosowaniem łącznikow RENOVADEX@

w tablicach 6 + 10. Cechy identyfikacyjne, zakres stosowania oraz parametry montazu

podano

łącznikow

RENOVADEX@ Rx powinny byc zgodne z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-8B8ot2o12.

Tabllca 6
NoŚnoŚci charakterystyczne iobliczeniowe zamocowań łączników RENOVADEX@ Rx na wyrywanie z podłoża

Poz.
1

Głębokość

Nośność

Rodzaj podłoża

zakotwienia
hef, film

charakterystyczna, kN

Nośnośó
ob!iczeniowa, kN

2

3

4

5

0,75

0,40

0,75

0,40

0,75

0,40

0,75

0,40

1

Beton zwykły klasy C20l251)

2

Cegła ceramiczna pełna klasy 20

3

Beton komórkowy klasy 600

4

Pustak ceramiczny poryzowany
klasy 15 z)

3)

z)

60

t) według normy PN-EN
206:2O14:2) według normy PN-EN 771-1+A1:2015:
3)
według normy PN-EN 771-4+Ali2O15

!E!='

AT-15-4378/2016
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Tablica 7
Nośnościcharakterystyczne i obliczeniowe zamocowań łączników RENOVADEX@ Rx z tzpieniem stalowym
na ścinanie- pny Nącznej grubości staĘ i nowej izolacji do 25 cm

Poz.

Głębokość

Rodzaj podłoża

zakotwienia
hef, lTllTl

2

1

Nośność

obliczeniowa, kN

4

5

2,50

1,50

0,75

0,40

0,75

0,40

0,75

0,40

3

1

Beton zwykły klasy C20l25

2

Cegła ceramiczna pełna klasy 20

1)

3

Beton komórkowy klasy 600

4

Pustak ceramiczny poryzowany
klasv 15 2)

2)

60

3)

Nośność

charakterystyczna, kN

') według normy PN-EN 206-1:2OO3;2) według normy PN-EN 771-1:2011
s) według normy PN-EN 771-4.,2O'11

Tablica 8
obliczeniowe zamocowań łączników RENOVADEX@ Rx z trzpieniem tworzywowym
na ścinanie - pzy łącznej grubości starej i nowej izolacji do 15 cm

Nośnościcharakterystyczne

Poz.

i

Głębokość

Rodzaj podłoża

zakotwienia
hef,

2

1

')

1l11l1

obliczeniowa, kN

4

5

0,75

0,40

0,75

0,40

0,75

0,40

0,75

0,40

3

1

Beton zwykły klasy C20l25

2

Cegła ceramiczna pełna klasy 20

3

Beton komórkowy klasy 600

4

Pustak ceramiczny poryzowany
klasy 15 z)

według normy PN-EN 206-1 :2003;
PN-EN 771-4:2011

3) wedłuq normy

1)

2)

z)

60

3)

Nośność

Nośność

charakterystyczna, kN

według normy PN-EN 771-1:2011

Tablica 9
Odpomość na obciążenie wiatrem. Nośnościcharakterystyczne zamocowań łączników RENOVADEX@ Rx
na przeciąganie pzez p|Ąę styropianową - łączniki nie usytuowane na stykach płyt
Poz.
1
1

2

3

4

Typ i grubośćpłyty styropianowej
2

EPS TR100 grubości50mm

EPS TR100 grubości50 mm, z

frezowanym
nakładką z

zagłębieniem o głębokości20 mm
siatki wzmacniającej

i

EPS TR100 grubości 120 mm, z

frezowanym

EPS TR100 grubości 250 mm, z

frezowanym

zagłębieniem o głębokości20 mm
zagłębieniem o głębokości80 mm

średnica

talerzyka, mm

Siła niszcząca,
Rpanel,

kN

Nośność

charakterystyczna
Nnt, kN

3

4

5

60

0,56

0,47

60

0,82

0,80

60

0,82

0,79

60

0,82

0,80

nf__ln!@
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Tablica 10
Odpornośó na obciążenie wiatrem. Badanie oddziaĘwania statycznego pżez blok piankowy wg ETAG 004

- mocowanie

Poz.

z za§tosowaniem

kleju RENOVADEX@ PU

oznaczenie

Typ i grubośćpłyt styropianowych

łącznika1)

średnica

talerzyka, mm

Siła niszcząca 2)
na 1 łącznik, kN

J

4

5

60

1,8

60

1,8

2

1

l warstwa:

1

EPS TR100 do 80 mm grubości

RENOVADEX@

2

l

Srzi

Ry240l151240

ll warstwa: EPS TRl00 do 200 mm grubości
warstwa: EPS TR100 do 80 mm grubości

RENoVADEX@
Ry240l70T2i

llwarstwa: EPS TR100 do 150 mm grubości

2)

1)opis techniczny łącznika podano w AT-15-8880i2012
2)6 łączników usytuowanych w obrębie płyty o wymiarach 900 x 1500 mm

3,2. Układy ociepleniowe

Wymagane właściwości
techniczne układów ociepleniowych SKAŁA@ S podano w Tablicy 11.

Tablica
Wymagania

Poz.

właściwości

1

<

0,5

warstwa wiezchnia

<

0.5

6

kapilarne) po 24 h, kglm2:
warstwa zbrojona

warstwa wiezchnia
Pzepuszczalnośćpary wodnej
opór dyfuzyjny względny warstwy

4

Odpornośćna udezenie

5

Mrozoodpornośćwarshry

6

Pzyczepnośćwarstury zbrojonej

-

(uderzenie ciałem twardym)
zbrojonej i wierzchniej

do styropianu, MPa, po cyklach

mrozoodporności

<

0,60

<

0,60

<

0,60

<

0,30

<

0,20

<

0,90

ś0,60
kategoria

ś0,40

ś0,60

l

kategoria

kategoria ll

l

ETAG 004

brak zniszczeń: rys, uszkodzeń,

odspojeń

i

spęchezeń

>

0,08

>

0,08
0,08
0,08

Pzyczepnośćwarstwy
wiezchniej do styropianu, MPa,

po badaniu na próbkach:
- w warunkach laboratoryjnych
- po cyklach mrozoodporności
- po starzeniu

8

silikonowe
E

warstwa zbrojona

wiezchniej, m

7

Metody badań

Wodochłonność(podciąganie

3

4

tynki silikatowo-

Wodochłon ność(podciąganie
kapilarne) po 1 h, kg/m2:

2

silikonowe

a

2

1

tynki

tynki
akrylowe

Klasyfikacja w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez
ściany przy działaniu ognia od
strony zewnętznej

>
>

nierozpzestaeniające ognia

- NRO

1)

PN-9OiB-02867
+Azli2001

1't

flt--_lT]!@
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Tablica 11, c.d.
Poz,

Wymagania

właściwości

1

2

92)

Odporność na obciążenie wiatrem

tynki
akrylowe

tynki

silikonowe

3

4

Metody badań

tynki silikatowo-

silikonowe
5

6

wgtablic9i10

1l klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych wg

ETAG 004

p. 2, na podłoźachniepalnych (co najmniej klasy A2

według normy PN-EN 13501-1+A,l :2010)
2) w pzypadku systemów mocowanych mechanicznie

-

s3, d0 reakcji na ogień

4. PAKoWANIE, PMEGHoWYWANIE l TRANSPoRT

Wyroby wchodzące w skład zestawu, objętego niniejszą Aprobatą Techniczną, powinny byc
dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz przechowyu/ane i transportowane zgodnie

z instrukcją Producenta.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaó się etykieta podająca co najmniej następujące dane:
nazwę i adres Producenta,
ide ntyf i kację wyro bu

zawierającą nazwę wyro bu,

nr Aprobaty Technicznej lTB AT-15-437812016,
nu

mer i datę wystawienia kĘowej deklaracji zgod ności,

termin pżydatnoścido uzytku (eślijestokreślony),

masę netto (jeślijest określana),
podstawowe waru nki stosowania,
nazwę jednostki ceńyfikującej, która brab udział w ocenie zgodności,

znak budowlany,

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny
Ministra lnfrastruktury

z dnia

z

rozpolądzeniem

11 sierpnia 2OO4 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr'198/2004, poz.2041,

z póżniejszym i zm

ianam i).

Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2O12 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity: Dz. U. z2015

r.,

poz, 450) i rozporądzenia (WE) nr 127212008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,

oznakowania

i

pakowania substancji

i

mieszanin, zmieniające

i

uchylające dyrektywy 67/548/EWG

i 1999/45ME oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 190712006 (CLP) oraz dołączania informacji
określającej zagrożenia dla zdrowia lub życia, wynikające z kańy charakterystyki na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 190712006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Ęestracji, oceny, udzielania zearuoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), do
wyrobu powinna byó dołączona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierĄąca wymagane przez
przepisy prawne oznakowania i informacje.
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5.1. Zasady

Zgodnie

z

15/20

ocENA zcoDNoŚcl

ogólne
ań. 4, ań. 5 ust. 'l, pkt. 3 oraz ań. 8 ust. 1 ustawy

z

dnia 16 kwietnia 2oo4

r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) zestaw wyrobów,
którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może byc wprowadzany do obrotu i stosowany przy

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom
użytkowym
i pzeznaczeniu, jezeli Producent dokonał oceny zgodności,wydał kĘową deklarację zgodności
z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-437812016 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiązulącym i przepisam
Zgodnie

z

i.

rozpoządzeniem Ministra lnfrastruktury

z

dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie

sposobów deklarowania zgodnościwyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2005, poz. 2041,

z

późniejszymi zmianami) oceny zgodności zestawu

wyrobow do wykonywania ociepleń ścianzewnętznych budynków systemem SKAŁA@
Techniczną lTB AT-15-437812016 dokonuje Producent, stosując system

Sz

Aprobatą

2+.

W pzypadku systemu 2+ oceny zgodności,Producent może wystawió kĘową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-437812016, na podstawie:

a)

zadania Producenta:
wstępnego badania typu,
zakładowej kontroli

b)

prod

u

kcji,

badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych
przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania wg p. 5.4.3,
zadania akredytowanej jednostki:

ceńyfikacji zakładowej kontroli produkcji
produkcyjnego

i

na

podstawie: wstępnej inspekcji zakładu

zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłąo nadzoru, oceny

i

akceptacji

zakładowej kontroli produ kcji.
5.2. Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwościtechnicznoużytkowe, wykonywanym pzed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu,
Wstępne badania typu obejmuje:
wodochłonnośó warstwy zbrojonej
mrozood pornośó warstwy wierzch

pzyczepnoŚÓ

i
n

warstwy wierzchniej po 1 h i 24 h,

iej i zbrojonej,

warstwy wierzchniej do styropianu (w warunkach laboratoryjnych, po stazeniu i po

cyklach mrozoodporności),
odpornośćna udezenie,
przepuszczalnośc pary wodnej - opór dyfuzyjny względny,

|-]f__lf]tr@
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klasyfikację ogniową w zakresie rozprzestzeniania ognia przez ścianyprzy działaniu ognia od
strony elewacji,

odpornośćna obciążenie wiatrem.
techniczno
Badania, które w proceduze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości

-

uzytkowych zestawu wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.
5.3. Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola

1.

2,

prod

u

kcji obej

m

uje:

sprawdzanie surowców i składników wyrobów oraz specyfikację wyrobów wchodzących w skład
zestawu isprawdzanie dokumentów potwierdzĄących ich właściwościtechniczno-użytkowe,

kontrolę

i

badania

w

procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p, 5,a.Ą,

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur

określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii
produkcji izmiezĄących do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaó, ze wyroby są zgodne

z

Aprobatą Techniczną lTB

AT-15-437812016, Wyniki kontroli produkcji powinny byó systematycznie Ęestrowane. Zapisy

Ęestru

powinny potwierdzaó, źe wyroby wchodzące w skład zestawu spełniają kryteria oceny zgodności.
Poszczególne wyroby lub pańie wyrobów i związane z nimi szczegoły produkcyjne muszą być w pełni
moźliwe do identyfikacji

i

odtwozenia.

5.4. Badania gotowych wyrobów

o
.
.

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

badania bieżące,
badania okresowe.
5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

zapraw klejących, masy klejącej,7apraw tynkarskiej i mas tynkarskich w zakresie:
wyglądu zewnętznego,

gęstościobjętościowej,
gęstościnasypowej (w pzypadku zapraw klejących).

.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

zapraw klejących w zakresie:
zawańości popiołu,
odporności na powstawanie rys skurczowych,

o

przyczepnoścido betonu i do styropianu,
pr€paratów

-

gruntujących w zakresie:

zawańości suchej substancji,
zawartości popiołu,

flf__ln!@
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mas tynkarskich w zakresie:

zawańości suchej substancji,
zawartości popiołu,

o

odporności na powstawanie rys skurczowych,
układów ociepleniowych w zakresie stopnia rozpzestrzeniania ognia przez ścianyprzy działaniu
ognia od strony elewacji.
5.5. Gzęstotliwośćbadań

Badania biezące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziĄ

niz dla kazdej pańii wyrobów. Wielkośćpańii wyrobów powinna być określonaw
zakładowej kontroli

prod

u

dokumentacji

kcj i.

Badania okresowe powinny byówykonywane nie

zadziĄniżraz

na 3lata.

5.6. Metody badań

W badaniach nalezy stosowaó metody według dokumentów wymienionych w tab. 1

+

5 i tab.

1

1.

5.7. Pobieranie próbek do badań

Próbkido badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N-03010.
5.8. Ocena wyników badań

Wyprodukowane vvyroby

i

skompletowane zestawy wyrobów należy uznać

za

zgodne

z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej lTB, jezeliwynikiwszystkich badań są pozytywne.

6. USTALENIA

6.1. Aprobata Techniczna

lTB

FoRMALNo - PRAWNE

AT-15437812016 zastępuje Aprobatę Techniczną lTB

AT-15-437B12013,

6.2. Aprobata Techniczna lTB AT-15-4378/2016 jest dokumentem stwierdzającym pzydatnośó
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnęfznych budynków systemem SKAŁA@ S w zakresie
wynikającym z postanowień Aprobaty.

Zgodnie zart.4, ań. 5 ust, 1, pkt. 3 oraz ań. 8 ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U, Nr 9212004, poz.881, z późniejszymi zmianami) zestaw wyrobów, którego dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, może byc wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót

budowlanych

w zakresie

odpowiadającym jego właściwościomuzytkowym

i

przeznaczeniu, jezeli

Producent dokonał oceny zgodności,wydał kĘową deklarację zgodnościz Aprobatą Techniczną lTB
AT-15-437812016 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18120
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o ochronie własnościprzemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - prawo
własnoŚci przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 l., poz, 1410, z późniejszymi zmianami).
ZaPewnienie tych uprawnień należy do obowiązków kozystających

z

niniejszej Aprobaty Technicznej

lTB.

6.4. lTB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie
praw wyłącznych i nabytych.
6.5. AProbata Techniczna lTB nie zwalnia Producenta wyrobów, wchodzących w skład zestawu,

objętego niniejszą Aprobatą Techniczną, od odpowiedzialności za właściwąjakośćtych wyrobów oraz
wYkonawców robót budowlanych od odpowiedzialnościza właściweich zastosowanie.

6.6.

W

treści wydawanych prospektów

i

ogłoszeń oraz innych dokumentów anliązanych

z wProwadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń
Ścian zewnętrznych budynków systemem SI(AŁA@ S nalezy zamieszczaó informację o udzielonej temu
zestawowi Aprobacie Tech n icznej lTB AT-1 5-4

7.

37

8l

201 6.

TERMIN WAzNoŚc!

Aprobata Techniczna lTB AT-15-4g78ll2}16jest ważna do 27 grudn ia2021

r.

lTB może być pzedłużonana kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w Ę sprawie do lnstytutu Techniki Budowlanej
WaznoŚĆ AprobaĘ Technicznej

z odPowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące pzed upływem terminu waznościtego dokumentu,

KoNIEc
INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty zwiąane
PN-90/B-02 867

+

Az1 :20O

1

Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

PN-83/N-03010

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

PN-EN 13163+41:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych

i

fizycznych właściwości
kruszyw. oznaczanie

gęstościnasypowej i jamistości

flf__lf]tr@
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AKE 145

Siatka z włókna szklanego

Ar-15-737312013
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Kejpoliuretanowy Piana poliuretanowa KLEJ DO SIYROP/ANU / P|ANA

^T-15-B15312014

POLIURETANoWA/

XPERT

LINE

PlANosTYR/ PoRoLlT PU /

RAWLPLUG sTYRoFlX / PPU-2 / RENovADu
DESNNER/ HAUSSEN
/

/

BAUsoLlD

/

/

lzoHAN sryRo PUK /

BAUMASTER sTYRoFlX

KLEJ Do PŁYT XPs l sTYRoPlANU NA FUNDAMENTY

AT-15-8880/2012

Łączniki RENOVADEre RX do mocowania termoizolacji

AT-15-848912014

Siatka z włókna szklanego SS4-1363-7 50 SM0.5

AT-15-929912014

Siatka z włókna szklanego ASGLATEX 03-43

AT_15-9035/2012

Slafka z włókna szklanego VERTEX 145

ZUAT-15^/.03l2o1o

Zestaw wyrobów

z

do

v,tykonywania ociepleń

/

BoLlX zP

ścianzewnętrznych

zastosowaniem styropianu jako mateńału termoizolacyjnego i pocienionej

wyprawy elewacyj nej

En

CS)

ETAG 004

Złożonesystemy izolacji cieplnej z wyprawkami tynkarskimi

lnstrukcja lTB Nr 44712009

Złożony system izolacji cieplnej ścianzewnętznych budynków ETICS.
Zasady pĘe l<towania i wykonywania

Rapońy, sprawozdania z badań, oceny i klasyfikacje
1.

2.

Badania okresowe wchodzące w skład zestawu SKAŁA@ S. Centrum Produkcyjno - Handlowe
i Badawczo - Rozwojowe Technologii Materiałów Elewacyjnych i Ociepleniowych. Tychy, 2016 r.
SG-73/16, SG-53/16. Klasyfikacje ogniowe w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy
działaniu ognia od strony zewnętrznej, lnstytut Ceramiki i Materiałow Budowlanych w Krakowie,
2016

r.

Sprawozdania z badań nr: 390/12lSG, 389/12lSG, 391/1zlSG, 388/1 1/SG, 387/1 1/SG, 79/13/SG,
70/13/sG, 75113/sG, 78/13/SG, 77l|3lsc,76/13/sG,

73l13lsc,74l13lsc,72l13lsc,

1657l12,1658112,1659112,79113,84113,B5/13,83/13,82113,B1l13,80/13,

1655112,

1701l12,124l13lsc,

127l13lSG, 123l13lSG, 128l13lSG, 129/13/SG, 125l13lSG, 126, 13/SG. lnstytut Ceramiki
i Materiałów

4.

Budowlanych w Krakowie

Sprawozdaniazbadan Nr10/07, 11l07,14107,15107,16107,17l07,18107,19107,22107,23107,
24107, 25lo7, 26107 . lnstytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie. Zakład
Gipsu i Chemii Budowlanej.

-

5.

Badania laboratoryjne systemu ociepleń SKAŁA

6.

Technik Wykończen iowych lTB, NT-574 l N9B, LT -467 l9B.
Badania laboratoryjne systemu ociepleń SKAŁA * dla potrzeb aprobacyjnych

dla potrzeb aprobacyjnych

-

Zakład Nowych

- Częśó ll. Badania

układu ocieplającego w zakresie uzupełniającym - Zakład Nowych Technik Wykończeniowych
lTB, NT-574/ł98, LT-467l98.
7.

Badania laboratoryjne zaprawy klejącej SKAŁA SKAL|TE KSZ

-

dla potrzeb aprobacyjnych

-

Zakład Nowych Technik Wykończeniowych lTB, NT-571/00.

Badania laboratoryjne systemu ociepleń SKAŁA STM z wykorzystaniem siatki o symbolu ST
2924-10017 jako materiału zbrojącego - dla potrzeb aprobacyjnych - Zakład Nowych Technik

20l20

9.
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tlf__ln!@
L] ! L]!

Wykończeniowych lTB, NT-71 3/01,

92l13lBC, 91l13lBC, 90/'t3lBC, 89/13/BC, 88/13/BC, 87l13lBC, 86/13/BC. Sprawozdania

zbadań ciepła spalania - lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie,
10. LOK00-2135|11/Z0OOSK. Rapoń z badań systemu dociepleń pzy uźyciu łączników

RENOVADEX

Rx

240x12. Oddział Śląski

w

Katowicach lns§tutu Techniki Budowlanej

w Warszawie. Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, Katowice, 2011

11. LOK00-2461I11/Z0OOSK. Rapoń

z

r.

badań łączników RENOVADEX Rx 240x12. Oddział Śląski

w Katowicach lnstytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Laboratorium Łączników i Wyrobow
Budowlanych LOK, Katowice, 2011r.
12. LOK00-2805I11/Z0OOSK. Rapoń zbadań łączników RENOVADEX Rx 240x12. Oddział Śląski

w Katowicach lnstytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Laboratorium Łączników i Wyrobów
Budowlanych LOK, Katowice, 2011r,

z badań Nr LOK00-2135|11|ZOOOSK, LOK00-2461I11/Z0OOSK,
LOK00-2805/11/Z0OOSK, LOKO0-2806/11IZ0OOSK. Oddział Śląski w Katowicach lnstytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie. Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK,

13. Ocena techniczna do raportów

Katowice, 2011r.

