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1. PRZEDM|oT APRoBATY

Pzedmiotem Aprobaty Technicznej lTB jest zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń

systemem o stosowanych zamiennie naantach handlowych SKAtA W lub SKA|A W
RENOVADEX9:

Ścian zewnętznych budynków nowov\rznoszonych i uzytkowanych, bez istniejącego

ocieplenia,

Ścian zewnętznych budynków ocieplonych w pzypadku, gdy istniejące ocieplenie nie

spełnia wymagań cieplnych lub z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji,

stropów od strony sufitów, w otwaĘch lub zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych

_ 
(np, garaże, parkingi podziemne i nadziemne, piwnice).

Wykonanie ocieplenia w przypadku budynku nieocieplonego, polega na umocowaniu do
istniejących Ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się zpłytzwełny mineralnej
jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbĄonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki
zbĘącej or az wyprawy tyn ka rskiej.

Płfiy z wełny mineralnej o nieupoządkowanym układzie włókien (płyty zwykłe), są
mocowane za pomocą łączników mechanicznych i zaplary klejącej. PĘty z wełny mineralnej

o uPorządkowanym układzie włókien (q|vtv lamelowe) są mocowa ne za pomocą zapraw klejącej
(powierzchnia klejenia 1O0Vo) lub zaprawy klejącej i łączników mechanicznych (w zalezności od

stanu podłoza).

Wykonanie ocieplenia w przypadku, gdy istniejące ocieplenie z izolacją z wełny
mineralnej jest w złym stanie technicznym lub nie spełnia wymagań cieplnych, polega na

umocowaniu do istniejących, ocieplonych ścian, od zewnątrz, warstwowego układu składającego
się z płyt z wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z
za9raW klejącej i siatki zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty z wełny mineralnej powinny

bYĆ mocowane do Ścian za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem stalowym. Zaprawa
klejąca pełnijedynie funkcję montazową, zapewniając płaskie pzyleganie płyt z wełny mineralnej
do Podłoża. Łączniki mechaniczne powinny pzechodzić pzez wszystkie warstwy wełny
mineralnej aż do podłoża nośnego i być zakotwione na głębokość określoną w pĘekcie
technicznym ocieplenia, zależnie od rodzaju użytych łączników mechanicznych i rodzaju
podłoża. :

Wykonanie ocieplenia stropów od strony sufitów w nieogrzewanych pomieszczeniach

zamkniętych lub otwańych polega na umocowaniu do podłoża warstwowego układu, składającego
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się z W z lamelowej wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, zaprary klejącej
i siatki zbrĄącĄ oraz wyprawy tynkarskiej. Płyty z wełny mineralnej są mocowane za pomocą

zaTaw klejącej (powierzchnia klejenia powinna wynosić 10oo/o) lub zaprawy klejącej i łączników

mechanicznych, w sposób określony w pĄekcie technicznym.

Producentem zestawu wyrobów SKAŁA W / SKAłA W RENOVADEX@ oraz producentem

wyrobów wchodzących w skład tego zestawu są firmy: SKAŁA ryCHY Społka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp, K,, ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy i ADEX-Grylewicz Sp. Jawna,

ul. Towarowa 23,43-100 Tychy.

W skład zestawu SKAŁA W i SKAIA W RENOVADEX@ wchodzą następujące wyroby,

które Producent powinien dostarczać odbiorcom w komplecie:

1) Preparat gruntujący o stosowanych zamiennie naanrach handlowych: SKAłA PG,

GRUNTEX NANO HYDROSOL lub GRUNTEX NANO S|LAN - do gruntowania podłoża

m i neralnego. Orientacyj ne zuży cie preparatu wynosi 0,2 kgl m2,

2). Zaprawa klejąca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKAIA KWZ lub SKAŁA
DEKOFIX START - do mocowania W z wełny mineralnej do podłoża, dostarczana

w postaci suchej mieszanki, którą przed uzyciem należy zmieszać z wodą w proporcji

wagowej 100 + 24, Orientacyjne zużycie zaprawy klejącej wynosi 3,0 + 5,0 kglm',
3) Zaprawa klejąca o stosowanych zamiennie naanvach handlowych: SKAłA KW lub SKAŁA

DEKOFIX - do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach z wełny mineralnej pod wyprawę

tynkarską, dostarczana w postaci suchej mieszanki, którą pzed użyciem należy zmieszaćz
wodą w proporcji wagowej 10=0 + 24. Orientacyjne zużycie zaprawy klejącej wynosi

3,0 + 5,0 kg/m2.

4) Preparat gruntujący o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKAŁA PoW lub

SKAŁA PO! - do gruntowania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską. Orientacyjne

zużycie preparatu wynosi 0,2 + 0,3 kg/mz.

5) Mineralna zaprawa tynkarska SKAłń TMB - do wykonywania wyprawy tynkarskiej,

dostarczana w postaci suchej mieszanki, którą pzed uzyciem należy zmieszać z wodą w

Proporcji wagowej 100 + 24; o fakturze typu ,,baranek" i uziarnieniu 1,5; 2,0:3,0 mm.

Zużycie mineralnej zaplaw tynkarskiej wynosi 2,3 + 3,0 kg/m2. Tynk produkowany jest w

kolorach według systemu Producenta.

6) Silikatowa masa tynkarska SKAłA TWB do wykonyłania vvypravvy tynkarskiej,

dostarczana w postaci gotowej do stosowania, o fakturze typu ,,baranek" i uziarnieniu 1,5;

2,0 mm. Zużycie silikatowej masy tynkarskiej wynosi 2,3 + 3,0 kglm2, Tynk produkowany

jest w kolorach według systemu Producenta.

Układy ociepleniowe SKAŁA W / SKAŁA W RENOVADEX@ są oznaczane:
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SKAIA W1 / SKAŁA W1 RENOVADE}P- w przypadku układów z tynkiem mineralnym,

SKAłA W2 / SKAŁA W2 RENOVADEX9 - w plzypadku układów z tynkiem silikatowym.

Wymagane właściwości techniczne wyrobów wchodzących w skład zestawu SKAŁA W i
SKAŁA W RENOVADEX@ oraz wykonanych z ich zastosowaniem ociepleń podano w p. 3,

2. PRzEzNAczENlE, zAKREs lWARUNKI sTosoWANlA

Zestaw wyrobów SKAŁA W / SKAłA W RENOVADEX@ jest przeznaczony do ocieplania:

Ścian zewnętznych budynków nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejącego

ocieplenia,

Ścian zewnętznych budynków w pzypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań

cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji,

stropów od strony sufitów, w otwańych i zamkniętych pomieszczeniach nieogzewanych

(np. garaże, parkingi podziemne inadziemne, piwnice).

Zestaw wyrobów SKAłA W / SKAŁA W RENOVADEX@ jest pzeznaczony do stosowania

na podłożach mineralnych, betonowych i murowych.

W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawu wyrobów Sl(Ałń W / SKAŁA W
RENOVADEP powinny być stosowane:

1) Płyty z wełny mineralnej według normy PN-EN 13162:2013 co najmniej o właściwościach

wynikających z kodów: :
płyty lamelowe: MW-EN 1 31 62-T 4-DS(TH )-TRSO-WS-WL(P)-M U 1,

płyty zwykłe: MW-E N 1 31 62-T 4-DS(TH )-TR 1 O-WS-WL( P)-MU 1,

klasy A1 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010lub inne niepalne płyty

z wełny mineralnej dopuszczone do obrotu, jeżeli wyniki badań układów ociepleniowych z
tymi płytami będą zgodne z Wmaganiami określonymi w p. 3.2 i Producent systemu
vlyrazi na to zgodę, o grubości zgodnej z projektem ocieplenia i spełniające dodatkowo
następujące wymagania:

- wymiary powierzchniowe: nie większe niż600 x 1200 mm,

krawędzie płyt: proste, bez wyszczerbień.

2) Siatka z włókna szklanego o symbolu handlowym AKE, spełniająca wymagania

AT-15-835612010,

3) Łączniki mechaniczne:

_wedługp.3.1.5-Wprzypadkumocowaniapłytzwykłych(obligatoryjnie),

okreŚlone w projekcie technicznym i dopuszczone do obrotu - w przypadku

dodatkowego mocowan ia płyt lamelowych (opcjonal nie).
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4) MateriałY do wykańczania miejsc szczególnych elewacji listwy, taśmy, siatki
naroznikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria.
UkładY ociePleniowe SKAŁA W / SKAłA W RENOVADEX@, na podłozach niepalnych

(co najmniej klasy A2 - s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:211O),zostały
sklasYfikowane w klasie M - s1, d0 reakcji na ogień według normy pN_EN ,l3501-1+A 1:2O1O oraz
jako niePalne, nie kapiące i nierozpzestzeniające ognia wewnątz i na zewnątz budynków, na
podstawie rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2oo2 r. w sprawie warunków
technicznYch, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2OO2 r., poz,
690, z PÓŹniejszYmi zmianami), a także jako nieodpadające pod wpływem ognia _ zgodnie z
lnstrukcją lTB Nr 40112004.

UkładY ociePleniowe SKAłA W i SKAŁA W RENOVADEX@ z Wprawami tynkarskimi
według P. 1, wYkonane na istniejących ociepleniachzizolaĄąz niepalnej wełny mineralnej (klasy
A1 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+41:2010), zostały sklasyfikowane jako
nierozPzestzeniające ognia (NRO) pżez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętznej,
przy łącznej grubości płyt z wełny mineralnej nie większej niz:

30 cm (,,stare" + ,,nowe" ocieplenie) - w przypadku, gdy ,,stare" ocieplenie jest wykończone
warstwą wiezchnią (warstwą zbrojoną i wyprawą tynkarską),

25 cm (,,stare" + ,,nowe" ocieplenie) - w pzypadku, gdy,,stare" ocieptenie pozbawione jest
warstwy wierzchniej.

Pzed przystąpieniem do wykonania ocieplenia systemem SKAŁA W / SKAŁA W
RENOVADEX@ nalezy zawsze poddać menie stan podłoża i istniejącego ocieplenia.

W PrzYPadku wykonYwania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku nieocieplonego lub
stroPÓw od stronY sufitów, płyty lamelowe z wełny mineralnej mogą być mocowane za pomocą
za9raW klejącej (bez łączników mechanicznych), pod warunkiem, ze wytzymałość podłoza na
rozrywanie jest nie mniejsza niz 0,08 MPa. Pzy klejowym mocowaniu płyt lamelowych, cała
powiezchnia płyty powinna być pokryta zaprawąklejącą.

Do mocowania Płyt z wełny mineralnej, pzy wykonywaniu ociepleń na istniejących
ociePleniach, nalezy stosowaĆ łączniki mechaniczne z tzpieniem stalowym. Długość łączników
Powinna bYĆ sumą całkowitej grubości ,,starego" ocieptenia, grubości projektowanego ,,nowego,,
materiału izolacyjnego oraz głębokoŚci zakotwienia łącznika w podłozu. Głębokość zakotwienia
Powinna bYĆ okreŚlona w projekcie technicznym docieplenia z uwzględnieniem rodzaju łączników
mechanicznych i rodzaju podłoża.
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Stosowanie zestawu wyrobów SKAtA W / SKAłA W RENOVADEX@ powinno być zgodne

z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu oraz firmowymi wytycznymi

wnioskodawcy ni niejszej Aprobaty Tech n icznej. PĘekt powinien uwzględniać:

obowiązujące normy (w tym PN-EN lS0-13788:2013) i pzepisy techniczno-budowlane, a w

szczególności rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr

75, poz.690, z późniejszymi zmianami,

posta nowien ia n i n iej szej Aprobaty Tech n i cznej,

lnstrukcję lTB nr 44712009,

WarunkiTechniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lTB: Część C. Zeszyt 8,

oraz określać co najmniej:

sposób pzygotowania podłoża,

grubość płyt z wełny mineralnej,

- - opór dyfuzyjny warshruy wierzchniej,

sposób mocowania płyt izolacyjnych do podłoza,

rodza1,|iczbę i rozmieszczenie łączników mechanicznych (eżeli są stosowane),

sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów,

cokołów, dylatacji i in,).

Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnić dostarczanie odbiorcom

skompletowanych zestawów wyrobów, objętych Aprobatą.

Roboty budowlane ałlięane zeEtosowaniem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń

budynków systemem SKAŁA W / SKAtA W RENOVADEX@ powinny być wykonywane przez

wyspecjalizowane firmy. Zaprav,ty klejące, preparaty gruntujące, zapraw i masy tynkarskie mogą

być nakładane w temperatuze od +5"C do +30'C.

Przy prowadzeniu robót ociepleniowych nalezy przestrzegać odstępów czasowych

między nakładaniem poszczególnych warstw, zgodnie z instrukcją Producenta systemu.

3. WŁAŚclWoŚcI TEcHNlczN E. VVYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzące w skład zestawu

3.1.1. Zaprawy kleiące. Wymagane właściwości techniczne zapraw klejących §KAŁA KW /

SKAŁA DEKOF|X i SKAŁA KWZ lSKAtA DEKOFIX START podano w tablicy 1.
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Tablica 1

Poz. właściwości
Wymagania

Metody badań
SKAŁA KW / SKAŁA Kwzl ,.

1 2 3 4 5
1 Wygląd zewnętrzny suchej mieszanki jednorodna sucha mieszanka,

o jednolitej banłie,
bez zbryleń i zanieczyszczeń

mechanicznych

ZUAT-15^/.04l2o13

2 Gęstośó nasypowa, g/cm3 1,4O t 1Oo/o 1,55 ! 10o/o PN-EN 1097-3:2000
3 Zawańośc popiołu w temp. 450"C, % 95,2 + 97,2 97,0 + 99,6 zuAT-l5N.o4l2013
4 Odpornośó na powstawanie rys

skurczowych
brak rys w warstwie o grubości

do8mm ZUAT-l5N.0412013

5 Przyczepnoś c zapraw klejącej do
wełny mineralnej, MPa, w warunkach
laboratoryjnych

> 0,08
ZUAT-l5N.0412013

(badanie z p|ytami
MW TR 80)

6 Pzyczepnoś ć zapravly klejącej do
betonu, MPa:

- w warunkach laboratoryjnych

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h
suszenia w (+23!2)"c i (50t5)% RH

- po 48 h zanurzenia w wodzie i

7 dniach suszenia w (+23t2)"C i

(50t5)% RH

> 0,25

> 0,08

> 0,25

ZUAT-15^/.04l2o13

3.1.2. PreparaĘ gruntujące. Wymagane właściwości techniczne preparatów gruntujących

SKAŁA PG / GRUNTEX NANo HYDRoSoL / GRUNTEX NANo slLAN i SKAłA PoW / SKAŁA
POl podano w tablicy 2.

3.1.3. Mineralna zaprawa tynkarska. Wymagane właściwości techniczne mineralnej

zapraw tynkarskiej SKAŁA TMB podano w tablicy 3.

Tablica 2

Poz. właściwości
Wymagania

Metody badań
SKAŁA PG /... SKAŁA PoW/..

1 2 3 4 5

1 Wygląd zewnętzny jednorodna ciecz
o jednolitym zabanruieniu ZUAT-15^/.0412013

2 Gęstośó objętościowa, g/cm3 1,02 ! 1Oo/o 1,44 + 1oo/o ZUAT-l5N.0412013
3 Zawańośó suchej substancji,

% 11,90 (-0,6/+1,1) 50,15 (-2,5/+5,0) ZUAT_15^/.0412013

4 Zawańośó popiołu, %:

- w temp. 450"C

- w temp. 900'C
5,96 + 0,3
2,50 !0,2

90,12+ 4,5

57,19 t2,8
ZUAT-l5N.0412013
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Tablica 3

Poz. właściwości
Wymagania

Metody badań
SKAŁA TMB

1 2 3 4

1 Wygląd zewnętzny jednorodna sucha mieszanka
o jednolitej barwie, bez

zanieczy szcze ń m echa n i cznyc h
ZUAT-lsN.0412013

2 Gęstośc objętościowa, g/cm3 1,55 ! 10o/o ZUAT-l5N.0412013
3 Odpornośc na powstawanie rys

skurczowych
brak rys w warstwie o grubości

wynikającej z technologii nakładania ZUAT-15^/.0412013

4 Zawartośó popiołu w temp.
450"C, o/o 99,00 + 99,95 ZUAT-l5N.04l2o13

3.1.4. Silikatowa masa tynkarska. Wymagane właściwości techniczne silikatowej masy
tynkarskiej SKAŁA TWB podano w tablicy 4.

Tablica 4

Poz. właściwości
Wymagania

Metody badań
SKAŁATWB

1 2 3 4

1 Wygląd zewnętzny jednorodna masa o jednolitej barwie,
bez zanieczy szczeń m ech a n icz n ych

iobcych Mrąceń
ZUAT-l5N.04l2o13

2 Gęstość objętościowa, g/cm3 1,92t 10% ZUAT-15^/.0412013

3 Odpornośó na powstawanie rys
skurczowych

brak rys w warstwie rownej grubości
wynikającej z technologii nakładania ZUAT-15^/.0412013

4 Zawartośó suchej substancji, % B3,8 (-4,2l+8,3) ZUAT-l5N,0412013

5 Zawańość popiołu w temp.
450"C, o/o 96,1 t 4,8 ZUAT-lsN.0412013

6 Zawańośó popiołu w temp.
900.c, % 57,2 + 2,8 ZUAT_15^/.0412013

3.1.5. Łączniki mechaniczne. W układach ociepleniowych SI(AŁA W
RENOVADEX@ powinny być stosowane łączniki mechaniczne TF!X-8P według

oraz inne, dopuszczone do obrotu łączniki spełniające wymagania podane w tablicy

/ SKAłA W
ETA-13/0845

5.

Tablica 5

Poz. właściwości Wymagania Metody badań
1 2 3 4

1 Średnica talezyka, mm >60

ETAG 0142 Obciązenie niszczące talezyk, kN > ,1,38

3 Sztywnośc talezyka, kN/mm > 0,30
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3.2. Układy ociepleniowe SKAŁA W / SKAŁA W RENOVADEP

Wymagane właŚciwości techniczne układów ociepleniowych SKAŁA W / SKAŁA W
RENOVADEP podano w tablicach 6 i 7.

Tablica 6

Poz. właściwości
Wymagania Metody

badańtynk mineralny tynk silikatowy
1 2 3 4 5

1 Wodochłon nośc (podciąganie
kapilarne) po 1 h, kglm':
- warstwa zbrojona

- warstwa wierzchnia
< 1,0
< 1,0

ZuAT-
15N.o4l2013
i ETAG 004

2 Wodochłonnośc (podcią9anie
kapilarne) po 24 h, kglm',.

- warstwa zbrojona

- warstwa wierzchnia

< 0,7
< 0,B

< 0,7
< 0,5

3 P zepuszczalnośó pary wodnej
- opór dyfuzyjny względny
warstwy wierzchniej, m

<o,2 ś 0,3

4 Odpornośó na udezenie
(udezenie ciałem twardym i

przebicie aparatem Peńotest)
kategoria ll kategoria lI

5 M rozood pornośc warstwy
zbrojonej

brak zniszczeń : rys, uszkodzeń,
odspojeń i spęchezeń

6 M rozood pornośó warstwy
wierzchniej

brak zniszczeń: rys, uszkodzeń,
odspojeń i spęchezeń

7 Pzyczepnośc warstwy zbrojonej
do wełny mineralnej, MPa,
po cyklach mrozoodporności

> 0,08

ZUAT-
15N.0412013

(badania
zpłylami

MW TR 80)

8 Pzyczepnośc warstwy
wierzchniej do wełny mineralnej,
MPa, po badaniu na próbkach:

w warunkach laboratoryjnych
po cyklach mrozoodporności
po starzeniu

> 0,08
> 0,08
> 0,08

o Klasyfikacja w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez
ściany pzy działaniu ognia
od strony zewnętznej

nierozpzestzeniające ognia - NRO*)

UA GS
Vl1.09/2006

PN-90/B-
02867l

Az1:2OO1
10 Klasyfikacja w zakresie reakcji na

ogień A2 - s1, d0*)
PN-EN 13501-

1+A1:2O1O

11 Odpornośó na obciązenie
wiatrem według tablicy 7 ETAG 004

*) klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych wg p, 2, na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A _s3, d0
reakcjina ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010)



nnntr@
U ! lJt] AT-15-6005/2015 11/18

Tablica 7

Dotyczy łączników według p. 3.1.5, mocowanych na powierzchni płyt

Średnica talezyka łącznika ż60mm
Właściwościpłyt
zwykłych z wełny
mineralnej

Grubość płyt ż50mm
Wytzymałośc na rozciągan ie prostopad le
do powiezchni czołowych (TR) ż 10 kPa

Siła niszcząca, kN

Łączniki nie usytuowane na stykach płyt
(badanie na pzeciąganie łączników),
warunki suche

Rpanel
Minimalna:
Średnia:

0,30
0,3,t

Łączniki nie usytuowane na stykach płyt
(badanie na pzeciąganie łącznikow),
warunki mokre

Rpanel
Minimalna:
Średnia:

o,26
0,27

Łączniki usytuowane na stykach płyt
(badan ie oddziaływan ia statycznego
przezblok piankowy; schemat 2b
wg ETAG 004)

Ęoint
Minimalna:
Średnia:

0,23
0,26

4. PAKoWAN|E, PRZECHoVVYWANIE l TRANSPoRT

Wyroby wchodzące w skład zestawu S[(AłA W / SKAŁA W RENOVADEX@ powinny być

dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producentów oaz przechowyruane i transpońowane

zgodnie z instrukcjami Producentów,

Do kazdego wyrobu Producent jest zobowiązany dołączyć informację zawieąącą co
najmniej następujące dane:

nazwę i adres Producenta, :
id e ntyf i kacj ę wyro b u zawier ąącą na^ł,t ę h a nd l ową wyrob u,

nr Aprobaty Technicznej lTB AT-15-600512015,

numer i datę wystawienia krajowej deklaracjizgodności,

termin pzydatności do uzycia fieślijest określony),

masę netto (jezeli jest określana),

nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności,

znak budowlany.

SPosób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozpolzą-
dzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2OO4 r, w sprawie sposobów deklarowania

zgodnoŚci wyrobÓw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. nr 198l2OO4, poz.2041, z późniejszymizmianami).

Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisow wynika obowiązek oznakowania'wyrobu na

Podstawie rozpoęądzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
oPakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
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(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r,, poz, 450) i rozporządzenia (WE) nr 1272t2O08 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,

zmieniające i uchylające dyrektywy 67l548lEWG i 1999l45ME orazzmieniające rozporządzenie
(WE) nr 190712006 (CLP) oraz dołączania informacji określającej zagrożenla dla zdrowia lub

Życia, wynikające z karly charakterystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 190712006 (ze

zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Ęestracji, oceny, udzielania zezwoleń i

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), do wyrobu powinna być dołączona

dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierająca wymagane plzez pzepisy prawne

oznakowania i informacje.

5. ocENA zcoDNoŚct

_ 5.1. Zasady ogólne

Zgodnie zart,4, ań.5 ust. 1, p.3 orazań.8 ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2OO4r,

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92l20Q4, poz. 881 , z pożniejszymi zmianami) zestaw

wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu

i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego

właŚciwoŚciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-6005/2015 i oznakował wyroby

znakiem budowlanym, zgodnie z obowĘzującymi przepisami,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 1 1 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz,U. nr 198/2004, poz, 2041, z późniejszymi zmianami) oceny
zgodnoŚci zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem
SKAŁA W / SKAtA W RENOVADEX@ z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-6005/2015, dokonuje

Producent, stosując system 2+.

W pzypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent moze wystawić kĘową deklarację
zgodnościz Aprobatą Techniczną lTB AT-15-6005/20'15 na podstawie:

a) zadania Producenta:

- wstępnego badania typu,

- zakładowej kontroli produkcji,
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badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym,

prowadzonych pzez producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym

badania wg p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:

ceńyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu
produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny

i akceptacji zakładowej kontroli produkcji.

5.2. Wstępne badanie Ępu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-

uźfikowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu.

Wstępne badanie typu układów ociepleniowych obejmuje:

wodochłonność warstwy zbĘonej i warstwy wierzchniej,

- pżepuszczalnośćpary wodnej - opór dytuzyjnywzględny warstwy wiezchniej,

odporność na uderzenie,

m rozoodporność warshry zbĘonej i warstwy wierzch n iej,

p]zyczepnoŚĆ warstwy zbrojonej do wełny mineralnej (po cyklach mrozoodporności),

przyczepnoŚĆ warstwy wierzchniej do wełny mineralnej (w warunkach laboratoryjnych, po

starzeniu i po cyklach mrozoodpomości),

klasyfikację w zakresie stopnia Lozprzestzeniania ognia przezściany przly działaniu ognia

od strony zewnętznej,

klasyfikację w zakresie reakcji na ogień,

odporność na obciążenie wiatrem. 
,

Badania, które w proceduze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości

techniczno-użytkowych zestawu wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

5.3. Zakładowa kontrola produkcii

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

1, specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,

2. kontrolę i badania w procesie wytwazania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2),

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad
i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do
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technologii produkcji i zmiezających do uzyskania wyrobów o wymaganych

właściwościach.

Kontrola produkcji powinna zapewniać, ze wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną lTB
AT-15-600512015. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie Ęestrowane. Zapisy

Ęestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne

wyroby lub pańie wyrobów i złliązane z nimi szczegcłły produkcyjne muszą być w pełni możliwe

do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

badania biezące,

badania okresowe.

'5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie zapraw klejących,

preparatów gruntujących, zapraw i mas tynkarskich w zakresie:

wyglądu zewnętrznego,

gęstości nasypowej (w pzypadku zapraw klejących i zaprav,ry tynkarskiej),

gęstości objętościowej (w pzypadku pozostałych wyrobów),

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

zapraw klejących w zakresie: :
o zawarlości popiołu,

o odporności na powstawanie rys skurczowych,

o przlczepności do betonu (w przypadku zaprawy KWZ),

o pżlczepności do wełny mineralnej,

preparatów g runtujących w zakresie:

o zawaltości suchej substancji,

. zawaftości popiołu,

zaprary tynkarskiej w zakresie:

o zawartościpopiołu,

. odporności na powstawanie rys skurczowych,

masy tynkarskiej w zakresie:
lo zawaftości suchej substancji,

o zawarlości popiołu,

. odporności na powstawanie rys skurczowych,
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układów ociepleniowych w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy

działaniu ognia od strony zewnętznej.

5.5. Częstotliwość badań

Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie

zadziĄ niż dla kazdej partii wyrobów. Wielkość pańii wyrobów powinna być określona

w doku mentacj i zakładowej kontrol i prod ukcj i.

Badania okresowe powinny byćwykonywane nie zadziĄniżraz na 3lata.

5.6. Metody badań

W badaniach należy stosować metody według norm i Zaleceń Udzielania Aprobat

Technicznych (ZUAT) wymienionych w tablicach 1 +7.

5.7. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wyników badań

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrobów należy uznać za zgodne

z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej lTB, jeżeli wyniki wszystkich badań są

pozytywne.

6. USTALENIA FoRMALNo - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną lTB AT-15-6005/2013.

6.2. Aprobata Techniczna lTB AT-15-6005/2015 jest dokumentem stwierdzającym

pzydatność zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń systemem SKAŁA W / SKAŁA W

RENOVADEX@do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.

Zgodnie z art, 4,ań. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ań. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r,

o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 9212004, poz. 881 , z póżniejszymi zmianami) zestaw
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wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moźe być wprowadzany do obrotu

i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego

właŚciwościom użytkovvym i pżeznaczeniu, jezeli producent dokonał oceny zgodności, wydał

kĘową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-6005/2015 i oznakował wyroby

znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi pzepisami,

6.3. Aprobata Techniczna lTB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów

o ochronie własności pzemysłowej, d w szczególności ustawy z dnia 30 czenłca 2000 r. -
Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,, poz, 1410, z póżnielszymi

zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających 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 |TB nie anvalnia producentów wyrobow wchodzących w skład

zestawu od odpowiedzialności za właściwą jakość tych wyrobów oraz wykonawców robót

budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie.

6.6. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów niązanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykonywania

ociepleń systemem SKAŁA W / SI(AŁA W RENOVADEX@ ndeży zamieszczać informację

o udzielonej temu zestawowi Aprobacie Technicznej lTB AT-1 5-6005/20 1 5.

7. TERMIN WAzNoŚct

Aprobata Techniczna lTB AT-15-6005/2015 jest ważna do 30 czenvca2020 r.

Wazność Aprobaty Technicznej lTB moźe być pzedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej

Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do lnstytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem, nie później niz 3 miesiące pzed upływem terminu wazności tego

dokumentu.

KoNlEc
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy l dokumenĘ związane

PN-90/8-02867

PN-83/N-03010

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 13162:2013

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN lSO 2811:2002

PN-EN lso-13788,2013

AT-15-835612010

ZUAT-l5N.0412013

ETAG nr 004

ETAG nr 014

UA GS Vl1.09/2006

Ochrona pzeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia

rozprze strze n i an i a og n i a p Eez ści any

Statystyczna kontrola jakości. Losowy vybór jednostek produktu do

próbki

Badania mechanicznych i chemicznych właściwości kruszyw.

Oznaczanie gęsfości n asypowej i jamistości

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny

mineralnej (MW prod u kowane fabrycznie. Specyfikacja

Kasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów

budynków. Część 1: Kasyfikacja na podstawie badań reakcji na

ogień

Fańy ilakiery. Oznaczanie gęsfoścl Metoda piknometryczna

Cieplno-wilgotnościowe ńaściwości komponentow budowlanych i
elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej

konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powiełzchni i
kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania

Siatka zńlłókna szktanego AKE

Zestavvy vvyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z
zasto sow a n i e m weł n y m i n e ral n ej j a ko m ate i ał u te rm o izol acyj n e g o i
pocienionej wyprawy etewacyjnej EilCS)
Złożo ne syste my izol acj i cie pI nej z wyprawam i tyn karski m i
Łączniki twolzywowe do mocowania warstvvy izolacyjnej ociepleń

ścian zewnętrznych

Ustalenia Aprobacyjne doĘczące klasyfikacji ogniowej ścian

zewnętznych budynków, wykonywanych systemem bezspoinowym

(BSO] w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia

Nailed-in plastic anchor KOELNER TF|X-1P for fixing of external

thermal insulation composite sysfem with rendering in concrete and

masonry

ETA-1310845



1,

nT--lnn@
t__] ! L]n AT-15-6005/2015 18/18

lnstrukcja lTB nr 44712009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

EflCS. Zasady pĘektowania i wykonywania

Warunki Technicme Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C. Zeszyt B. Bezspoinowy

sysfem ocieplan ia ścian zewnętrznych budynków

Rapofi, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny

Rapoń zbadań LOK00-624/1S/Z0OOSK, Rapoń zbadan systemu dociepleniowego SKAŁA
W / SKAtA W RENOWADEX. Oddział Sląski w Katowicach lnstytutu Techniki Budowlanej

w Warszawie. Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, Katowice

Sprawozdania z badań nr: 391l12/SG, 389/12lsc, 388/11lSG, 387l11/sc, 79/13/SG,

70/13/SG, 75/13/sG, 72l13lsc, 1700112, 1701112, 1702112, 1659t12, 49113, 7gl13,

125l13lSG, 126l13/SG - lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Zakład
Gipsu i Chemii Budowlanej

Sprawozdania z badań Nr 12107, 13107, 16107, 17lo7, 20107, 21lo7, 22t07, 27lO7, 28to7,

29107,30107,31l07,32107,33107,34107 - lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w

Krakowie. Zakład Gipsu iChemii Budowlanej

Badania laboratoryjne zestawu wyrobów do wykonywania systemu ociepleń SI(AŁA WTM

- dla potrzeb aprobacyjnych -Zakład Nowych Technik Wykończeniowych !TB, NT-59o/o2

Badania laboratoryjne systemu ociepleń SKAIA WTM z wykozystaniem siatki o symbolu

ST 2924-10017 jako materiału zbrojącego - dla potrzeb aprobacyjnych - Zakład Nowych

Technik Wykończeniowych lTB, NT-71 3/01

SG-9/14, SG-17/1 3, 253t13/SG, ŹSąnetSe, Klasyfikacje ogniowe i sprawozd ania z badań

w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany Wzy działaniu ognia od strony

zewnętznej- lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie

92l13lBC,91l13lBC,90/13/BC, 89/13/BC, 88/13/BC, 87tlglBc,86/13/BC. Sprawozdania z
badań ciepła spalania - lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie
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