
DEKIARACJA WLASCTWOSCI UZYTKOWYCH rrr O8.D OP.2OI,/05 123/N

l. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu: Mats of gtrss wool M-l l Light

2. Zamierztme zastosowanie: izolacja ciepltra w budownictwie

3. Producent: OJSC Glassworks NEMAN, ul, Korzuka 8, Berezovka, Lida, Grodno,231306 Republika Bialorusi

4. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System oceny i weryhkacji wla3ciwoSci u2ytkowych: System I

6. Nonna zlrarmonizowana: EN 13162:2012+ Alz20l5

Jednostka notyfikowana: Nr 1397, Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centras - SPSC, Linkmenu str, 2E

LT-08217 VILNIUS, Lithuania

Zasadnicze charakterystyki
Deklarowane wlaSciwoSci u2vtkowe

Parametr
Norma zharmonizowana
EN 13162:20I2+A1:2015

WartoSd

Reakcja na ogicrr Reakcja na ogiefl Euroklasa AI

Uwalnianie sig'ubstarrji
niebczpiecanyci, do Srcdowiska
werln€trznego

Uwalniade sie subslancji
niebezpiecznych

Na poziomie EU nie s4jeszcze
dostQp e

\PD

Wskaznik poch].rniania dZwigku Pochlanianie d.:iwiQku cp(APi) i ow(Awi) dcklamwane \PI)

wskainik izolacyjrcsci diwiQko*
uderzeniowych r dla podlog)

Saywnosd dFa$iczna \PD

GruboSC dL
dr deklaro*ana ocz klasa tolerancji
na mrbo$i T6 lub T7

\PI)

SciSliwoSi c
CP deklarowane NPD

Opor przeplyrmr powietrza AFr deklarowane \Pn
Wskaznik izolac )jnosci akustycaej
od diwiQkow po wicdrarych
Dtz eDoszonych oroqa b€zpo&rdni&

Opor przeplywu powietrza AFr deklarowane \PD

Ciqgle spalaoie ,. postaci brzenia Ciqgle spalanie w postaci zarzenia
Na poziomie EU nie sqjeszcze
dostqpne

\PD

Opor creplny

Opor cieplny i wspolczynnik
przewodzenia ciepla

Wspolczynnik puewodzenia ciepla I
(WldK) 0,0{2

OporcieplnyR=d/I(mM) r,r5+4,25
Prrrz txh€le

Grubosi
akrcs grubosci dN (run) 50 -180

Ti deklarowaDa klasa tolerancji TI

Przepuszczalnol! wody
Kmtkotrwala nasi4kliwosd *odq WS wS deklamwane kg/m? I

D{ugotnvala nasi{kliwosd wode wL WI-(P) deklarowane kym? \PD

Przepuszczalnos! pary wodnej Przenikanie pary wodnej U Deklarowane I (MU) !lt-r I

wytrz )rnalosa nr Sciskanie
Wytrzrmalosd na Sciskanie

CS(10) lub CS(lMY) deklaowane
kPa

NPD

Obciq2enie punkowe PI{5) delJarowane N \PD

Trwalost reakcji na ogieri w funkcji
ciepla, *anmko\ atmosferycaycl!
starzeria/d€Rdncji

TrwaloSi wlalciwosci Euroclasa AI

T ,alos6 oporu c i?lnego w firnlcji
ciepla, waruDko$ atmosferyczrych,
starzenirdcsBda.ji

Opor cieplny - wspolczynnik
przcwodzenia ciepla

Wspolczynrit przewodzenia ciepla I
(wmK) 0,0{2

Opor cieplny R = d / t (mlvw) l,l5r-'rr5
Patfl trbelg

Stabilnosc wymiarowa w okr€Slonych
warunkach temp. i wilgotnosciowych

DS(70,90)c deklamwana wzglQdM
zmiana grubol(ci w %

\PD

Trwaloie v,,lalciwosci Nie anicniaje siQ rrt czasie \PI)

Wytrzymalosc na
rozciqganidzginarie

w}1fi ,maloSd na rozciqganie
prostopadle do powierzchni TR deklamwane kPa \PD

Trwalosa w,,trzyr rBlosci na Sciskanie
w tunkcji starzlnr! / degradacji

Pelzanie przy ftiskaniu CC(il/O)& deklarowane Xd i X \PD



qplir cicplny RD
d

(mm) 50 100 120 140 150 160 180

RD
mA,/w I,15 2,35 2,t5 3J0 3,55 3,80 425

8. odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja t€chniczna: nie dotyczy

Wlaiciwoici u4rtkowe okeSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wladciwoSci uzykowych.
Niniejsza deklaracja wla&iwoSci uzykowych wydaaa zostaj e zgodnle z rozpotzqdzeniem (UE) nr 305/201 I na
wyl4czn4 odpowiedzialnosd producenta oh.eslonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(

Glowny in2ynier Spolka Akcyjna

Berezowka, 23 05 2019


