KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 3/2018
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wełna celulozowa Termex®
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Materiał termoizolacyjny w postaci luźnej formowany in situ
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ocieplanie i docieplanie metodą wdmuchiwania dachów i ścian
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Termex-Fiber Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 15, 78-200 Białogard
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dot.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1 (certyfikat ITB) i 3 (certyfikat VTT, wg §5, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia)
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 15101-1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, ITB 020-UWB-2400/W (dotyczy reakcji na ogień)
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dot.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dot.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dot.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Deklarowane właściwości
Uwagi
wyrobu budowlanego dla
użytkowe
zamierzonego zastosowania
lub zastosowań
Reakcja na ogień
B – s2, d0
Wg certyfikatu ITB 020-UWB2400/W
Przewodność cieplna
0,039 W/mK
wg §5, ust. 1, pkt 2
λDECLARED (23,50)
Osiadanie
SH10 (pustki poziome)
wg §5, ust. 1, pkt 2
SH0 (Sidox)
Odporność na grzyby i pleśnie Klasa 0
Raport z badań nr ECO–P1800117010-en wg EN ISO 846
Izolacyjność akustyczna
αw=1,00 cm przy 10 cm
Raport z badań nr B18.A12.001.355
3
(33,8 kg/m )
WG EN ISO 354 i EN ISO 11654
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną
odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
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