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1. PRzEDMloT APRoBATY
Pzedmiotem Aprobaty Technicznej lTB jest klej poliuretanowy

GMFEN PRoFEssloNAL

o

nazwie handlowej

Klej do styropianu, Producentem k|eju poliuretanowego, objętego

Aprobatą jest firma MADEJSKI Społka Jawna, ul. Makuszyńskiego 28,31-752 Kraków.
GRAFEN PRoFEssloNAL Klej do styropianu jest jednoskładnikową niskoprężną pianką
poliuretanową W aerozolu, Materiał do Wytważania pianki (żywice poliuretanowe, diizocyjaniany
i

dodatki) do§tarczanyjest W metalowych pojemnikach ciśnieniowych,

Wyrób objęty Aprobatąjest spieniany i apIikowany w miejscu zastosowania,

pistoletu,

a po

aplikacji twardnieje na skutek absorpcji Wilgoci

pzy użyciu

z powietza. Klej

może być

nakładany na podłoże(aplikowany) W temperatuże od 5oc do +35oc.

Vwmagane Właściwościtechniczne kleju poliuretanowego, objętego Aprobatą podano

Wp.3.

2. PRzEzNAczENlE, zAKREs l
GMFEN PRoFEssloNAL

WARUNK| sTosowANlA

Klej do styropianu jest pżeznaczony do mocowania płyt z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub polistyrenu ekspandowanego

-

styropianu (EPs) do

powiezchni ścianbetonowych lub ceramicznych (podłożymineralnych), pzy ocieplaniu budynkóW
metodą bezspoinową (ETlcs), W systemach, W Kórych pMy izolacji cieplnej są jednocześnie
mocowane mechanicznie,

Użycie kleju objętego Aprobatą nie zwalnia z konieczności stosowania mocowania
mechanicznąo płyt termoizolacyjnych, W sposób określony W projekcie technicznym. ProjeK
powinien określaćrodzaj

i

sposób pzygotowania podłoż€ oraz rodzaj, ilośći rozmieszczenie

ĘcznikóW mechanicznych,

GRAFEN PRoFEssloNAL Klej do styropianu należy nakładać na płytę xPS lub EPs plzy
użyciu pistoletu, z zachowaniem dystansu ok. 5 cm od krawędzi płyty, pasmami W kształcie litery

,W", o szerokościpasma

ok.3 cm i

grubości utwożonej spoiny (po plzyłożeniu płyty do

podłoża):

.
.

W

8 mm

-W pzypadku mocowania

8 mm lub 15 mm

płyt EPS,

-Wpzypadku mocowania płytxPs,

spo§ób określony W instrukcji Producenta,

TlT-]n!@
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styropianu powanien być sto§owany na róWnym

płaskim podłożu. Dopuszczalne odchylenie powiezchni ściany nie może plzekraczać

4

mm

i +2 mm, Pomiaru odchyleń należy dokonywać łatą o długości2 m z dokładnościądo 1 mm. W

pzypadku ściancharaKeryzujących się zbyt dużą nieróWnoścją powieżchni, należy Wykonać
Warstwę WyróWnawczą (Warstwę szpachlową).

Podłoże powinno być róWnież stabilne, nośnei suche, bez zaciekóW Wody i szronu. Pżed
klejeniem podłoże należy oczyścićze słabo związanych fragmentóW (luźnych drobin), pyfu, Warstw
niezwiązanych z podłożemi środków antyadhezyjnych.

Po nałożeniu klęju, płyty należy bezzwłocznie plzyłożyćdo ocieplanej powielzchni
idodsnąć do podłożapży pomocy łaty murarskiej, czas otwańy tj. czas zachowania zdolności
klejenia W temperatuże +23oc i plzy Wilgotności Względnej 50% Wynosi do 6 minut, RóWność

powieżchni i położenia zamocowanych płyt należy korygować natychmiast po ich plzyklejeniu,
całkowite utwardzenie (czas Wiązania) spoiny klejowej następuje po 24 h, czas Wiązania

może ulec Wydłużeniu W przypadku Występowania ni§kiej Wilgotności powietrza

i

niskiej

temperatury,

Pra@

z

użyc'lem kleju poliuretanowego objętego Aprobatą powinny być Wykonywane W

temperaturze od 5"c do +35oc. Prace na zewnętz budynkóW powinny być prowadzone

pzy

bezdeszczowej pogodzie. Prac nie należy prowadzjć pzy dużym nasłonecznieniu, Podczas prac

należy ściślepżestżegaćWarunkóW stosowania, określonychW instrukcji Producenta oraz
WarunkóW określonych W projekcie technicznym ocieplenia, opracowanym

dla określonego

obiektu,

zakres sto§owania kleju objętego Aprobaią powinien Wynikać z jego Właściwości
technicznych określonych W p. 3, oęz być zgodny z projektem technicznym ocieplenia budynku,
opracowanym dla określonego obiektu, Projekt powinien uwzględniać:

.

obowiązu.iące normy i przepisy budowlane, a W szczególnoścj rozpoządzenie Ministra
lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie WarunkóW technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz, U, Nr 75 z 2002 r., poz.690, z późniejszymi

.
.

zmianami),
postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,

zalecenia określone w instrukcji producenta,

3. WŁAŚcWoścl TEcHNlczNE. WYltllAGANlA
Wymagane Właściwości
techniczne kleju objętego Aprobatąpodano

W

tablicy 1,

nDI@
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Tablica

Poz

właśclwości

Gęstośćpozorna (całkowita), kg/m3, piany
aplikowanej W temp. +23oc i RH 50%, po

24h
2

3

3

4

czas cięcia, minuty, piany aplikowanejW
temp, +23óc i RH 50%
temp. +23oc i RH 50%

ł 15vo

22,5

słopień ekspansji (prżyrost Wysokości),
mm, piany aplikowanej W temp +23"c
i RH 50%, po 24 h

czas klejenia, minuty, piany aplikowanej w
5

Metody badań

2

1
,|

Wymagania

r

p,5,6,3

10%

8:i

p,5,6,5

'1

iRH 90%, %, w kierunku:
_ długościi szerokości

PN-EN 1604:2013
na póbkach Wg p, 5.6.1

!2

- grubości (kiefunek lyzro§tu pianki)

7

Wytlz ymałośćna ścinanie,kPa

na pńbkach u/g p. 5,6,1

powieżchni, MPa, pĘczenia EPs - spoina

a)
b)

c)

d)
e)

-

beton, wykonanego:

w Warunkań |aboEtoryjnych

po czasie olwartym 1 min,
po czasie otwartym 6 min.
W

temp. +5'c

W

temp. +35b

>

>
>

0,10
0,08
0,10

PN-EN 1607:2013

ip,5.6,6

>0,08

iRH 30%

>

0,10

>

0,13

Wytżymałośćna rozciąganie paostopadłe do
powieżchni, MPa, potą9zenia xPs - spoina
klejowa (8 mm) _ beton, Wykonanąo:

a)
b)

c)
d)
e)

0

W

Warunkach laboratoryjnycłl

po czasie otwartym 1 min,
po czasie otwartym 6 min,
w temp, +5"c
w temp_ +35"c iRH 30%

pży modyfikacji grubości §poiny (15 mm)

4.
Klej
i

PN_EN 12090:2013

>75

\^Jytrzymałość na rozciąganie prcstopadłe do

klejowa (8 mm)

8

p. 5,6,4

stabilnośćWymiarcWa po 48 h wtemp,
+70pc

6

p.5,6.2

<2,0

34

l

PN-EN 1607:2013

>0,12
>0,12
>

ip.5.6,6

0,14

>0,12
>0,12

PAKoWANIE, PRZECHoWYWAN|E

poliuretanowy, objęty Aprobatą powinien

I

TRANSPoRT

być pakowany,

plzechowywany

transpońowany W spo§ób zapewniający zabezpieczenie pzed zniszczeniem lub mechanicznym

uszkodzeniem opakowań. Warunki pakowanió mogą być uzgodnione między Producentem
i odbiorcą Do kaźdąoopakowania powinna być doĘczona etykieta zawierająca co najmniej
następujące dane:

nT-fl!@
L]

!
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nazwę iadres Producenta,
nazwę handlową Wyrobu,

-

pojemnŃć netto lub pojemnośćnetto i masę netto,
okres pżydatnościdoużycia,
nr Aprobaty

-

Technicznq ffB Ar-15-927oDo14,

nazwę jedno§tki ceMkującej, która brała udział W ocenie zgodności,
numer

i

datę Wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

znak budolMany,

Sposób oznakowania Wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozpożądzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r_ W sprawie sposobóW deklarowania
zgodnościWyrobóW budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U,
nr 198l2oo4, paz.

2u1, z późniejszymi zmianami).

Ponadto, jeżeli z odrębnych pżepisóW Wynika obowiąek oznakowania Wyrobu na podstawie

rozpożądzenia MinistĘ zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. W sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2o'l2
r., poz. 445\ oraz dołączania informacji okrślają@j za$ożenia d|a zdrowia lub życia, wynikające

z

kańy charaKerystyki na podst]awie @zpożTlzenia WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiąo i Rady W sprawie Ęestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń W
zakresie chemikalióW (REACH), do Wyrobu powinna być dĘczona dokumeniacja W odpowiedniej
formie, zawierająca Wymagane

pzez pzepisy prawne oznakowania i informacje.

5. ocENA zcoDNoścl
5.1.

zasady ogólne

zgodnie z al1.4, ań. 5 ust, 1, p, 3 oraz ań, 8 Ust.
o Wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92l2o04, poz. 881,

,1

ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004

z póżniąszymi zmianami)

r.

Wyrób, którego

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być Wprowadzany do obrotu i stosowany pzy
Wykonywaniu robót budowlanych W zakresie odpowiadającym jego Właściwościomużytkowym
i plzeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, vvydał kąową deklarację zgodności
z Aprobatą TechnicznąlTB AT-'15-927ol2o14 i oznakował Wyrób znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiązującymi pżepisami,

zgodnie z rczpożądzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sjęĘnia 2oM r. W sprawie
sposobóW deklarowania zgodności WyrobóW budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2oo4, poz. 2041,

z póżniąszymi zmianami) oceny zgodności Wyrobu

objętego Aprobatą Techniczną lTB AT-15-927ol2o14 dokont]e Producent, stosując system 2+,

flr-lfE@
L]
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W plzypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może Wystawić krajową deklarację

zgodnościz Aprobatą Techniczną lTB AT-,|5-9270/20,14 na podstawie:

a) zadania

-

Producenta:

Wstępnego badania typu,

zakładowej kontroli produkcji,

-

badań gotowych WyrobóW (próbek) pobranych W zakładzie produkcyjnym, zgodnie
z ustalonym planem badań, obejmującym badania Wg p, 5,4.3,

b) zadania akredytowanej iednostki:

-

cerMikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie| Wstępnej inspekcji zakładu
produkcyjnego izakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny iakceptacji

zakładowej kontroli pIodukcji,
5.2.

WsĘpne badanie iypu

Wstępnę badanie typu jest badaniem potwierdzającym Wymagane W{aściwościtechnicznoużytkowe, Wykonywanym pżed Wprowadzeniem Wyrobu do obrotu.
Wstępne badanie typu obejmuje:
stopień ekspansji,
stabilnośćWymiarową

-

Wytzymałośćna ścinanie,
Wytrzymałcśćna rozciąganie prostopadłe do powieżchni połączenia.

Badania, Kóre W proceduże aprobacyjnej były podstawą

do

ustalenia W|aściwości

techniczno-użytkowych Wyrobu, stanowią Wstępne badanie typu W ocenie zgodności,
5.3"

zakładowa kont.o|a produkcii

zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikację i sprawdzanie surowcóW i składnikóW,
2) kontrolę i badania W procesie Wytwazania oraz badania gotowych WyrobóW (p.
prowadzone przez Producenta zgodnie

z

5.4.2),

ustalonym planem badań oraz Według zasad

i

procedur określonych W dokumentacji zakładowej konkoli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzających do uzyskania WyrobóW o Wymaganych Maściwościach,

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że Wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną lTB

Ar-15-927ol2014. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie Ęestrowane. zapisy
rejestru powinny potwierdzać, że Wyrób spełnia kryteria oceny zgodności,Poszczególne Wyroby
lub pańie WyrobóW

izwiąane z nimi szczegóły

idenMkacji i odtwozenia,

produkcyjne muszą być W pełni możliwe do

nr-ntró
L]

! L]!
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5.4. Badania gotowych WyrobóW
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

-

badania bieżące,
badania okresowe,
5.4.2. Badania

bieące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

gęstości pozomej calkowitej po 24 h,

-

czasu cięcia.
5.4.3. Badania okresoure. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

-

stopnia ekspansji,

czasu klejenia,

-

stabilnościWymiarowej,
Wytrzymałości na ścinanie,

Wytrzymałościna rozciąganie prostopadb do powiezchni połączenia Wykonanego W temp,
+soc,

Wytzymałościna rozci€anie

prostopadle do powierzchni poĘczenia wykonanego W temp,

+35óc i RH 30%.

5.5. częstotliwośćbadań

Badania bieżące powinny być Wykony]/,/ane zgodnie z uslalonym planem badań, ale nie
rzadziej nż d|a

kżdą pańii

Wyrobu, Wielkośćpańii Wyrobu powinna być określona W dokument]acji

zakładowej kontroli produkqi,

Badania okresowe należy Wykonywać nie żadziej niż raz na 3 lata.
5.6, Metody badań
Badania Właściwości
technicznych powinny byó Wykonywane Według norm i Wytycznych do
europejskich aprobat technicznych podanych W tablicy 1 oraz poniższych opisóW. otzymane Wyniki
badań

naleł poróWnywać

z Wymaganiami podanymiW tablicy

1.

5,6.1. Warunki pJzygotowania próbek do badań. Klej poliuretanowy należy spieniać
plz y użyciu pistoletu:

a)

bezpośrednio na podłożu - W pzypadku próbek do badań gęstości pozomej (całkowitei),
czasu cięcia, czasu klejenia i stopnia ekspansji,

lr-ntr6
L] tr L]tr
b)

W
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formach ze sklejki Wyłożone.i papierem, symulujących szczelinę

-

W

pzypadku próbek

do badań stabilnościWymiarowej,

c)

W okładzinach z płyty Wiórowej

-

W pzypadku próbek do badania Wytżymałościna

ścinanie,

d)

na powieżchni pM ze styropianu (złożonych obok siebie W układ o powieżchni 300 x
150 mm) - W prżypadku Wytżymałościna rozciąganie prostopadle do powierzchni.

Aplikację kleju przeprowadza się

W

Warunkach laboratoryjnych, W temp. +23"c i RH 50%, chyba

że W badaniu określono inaczej (dotyczy Wytżymałościna rozciąganie W temp, soc oraz
Wytrzymałościna rozdąganie W temp. 35"c i RH 30%).

5,6.2. sprawdzenie

g§tości pozornei (całkowitei). Badanie należy Wykonywać

na

próbkach piany spienionej swobodnie, W postaci pojedynczych odcinkóW ,sznura" długościokoło
15 cm i średnicynie mniejszej niż 30 mm, odcinki sznura należy nanosić na pła§ką powiezchnię
Wyłożoną folią Próbki powinny być pozostawione W Warunkach spieniania (p, 5,6,1)

pżez okres

24 h |ub 14 dni, Po tym czasie każdą z §ześciu plzygotowanych próbek (z naskórkiem) należy
zważyć z dokładnościądo 0,01 g, określającjej masę m. Próbki należy kolejno zanużać W
napełnionym Wodą cylindze pomiarowym

z

podzialką 10 cm3 (objętośćpoczątkowa Wody

Vo)

i odczytywaó zwiększoną objętość(yr, Gęstośćpozomą p, W kg/m3, należy obliczać ze wzolu:
p

=

[m

:

(v1- vo)] .

'000.

Wynik badania stanowi średniaz sześciu pomiaróW,

5.6,3. sPrawdzenie stopnia ekspansji, sprawdzenie stopnia ekspansji piany należy

wykonać

W

Warunkach laboraioryjnych

popzez aplikację piany na powierzchni pMy

styropianowej (500 x 500) mm, W postaci pasm piany o śrędnicyok, 3 cm, po obwodzie kwadratu
(400 x 400) mm. Bezpośrednio po aplikacji, styropian

z pianą dociskamy powoli do podłoża z

ń^y cementowej o Wym. (600 x 600) mm, do momentu kontaktu z ustawionymi W narożach
dystansami, PomiaróW ekspansji piany dokonuje się plzy użyciu suwmiarki o dokładności
0,01 mm (lub innego pzyrŻądu o takiej samej dokładności),po czasie od aplikacji: 5 min. (M1),
10 min,

(Mr, 20 min.

(M3), 40 min. (Ma), 60 min, (M5) i 24 h (M6), przyjmując jako pomiar zerowy

(Mo) 9rubośćdystansóW (8 mm), Stopień ekspansjj, W mm, należy obliczyć

ze wzolu: (Mlt6 -

Mo),

odnotowując jako Wynik końcowy Wańośćmaksymalną z dokonanych pomiaróW pośrednich,
Wynikiem badania jest Wańość średniauzyskana dla 3 próbek,
5.6,4, sprawdzenie cza§u cięcia. Sprawdzenie czasu cięcia należy pżeplowadzaó W
Warunkach labolatoryjnych. Na arkusz papieru należy spieniać kilka pasóW pojedynczych pa§m
piany (odcinki

Pęy

"sznura" o średnicy nie mniejszej niż 30 mm) W odległości2 do 3 cm od siebie.
pomocy szablonu z Wycięciem o szerokości 60 mm i Wysokości 30 mm znajduje się

fragment sznura piany o Wysokości30 mm i pżecina go za pomoą noża W pżedziałachczasu

nDl!@
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co 3 minuty, a pod koniec badania co 1 minutę. Jeżeli po pżecięciu na powiezchni noża
pozostanie piana lub gdy cięcie spowoduje zniszczenie struktury Gomórek piany) należy proces
poMazać na kole.inych fragmentach sznura piany. Wynikiem badania jest czas, po którym cięta
nożem piana nie będzie pozostawała na nożu i powodowała zniszczenie struktury.
5.6.5. sprawdzenie czasu kleienia. sprawdzenie czasu klejenia należy pżeprowadzać
W

Warunkach laboratoryjnych. Na arkusz papieru należy spieniać kilka pasóW pojedynczych pasm

piany (odcinki ,,sznura'o średnicy nie mniejszej niż 30 mm) W odIegłości2 do 3 cm od siebie.
PolietyIenową rurkę przykłada

się do powieżchni pasma piany (bez penetracji

naskórka),

W plzedziałach czasu

co 30 sek. i ocenia §tan czystości rurki, Wynikiem badania jest czas, po
Kórym rurka po kontakcie z powiezchnią pasma piany pozostanie czysta,

5.6.6. Wytrzymałośćna rozciąganie prostopadle

do

po/vierzchni polączenia,

sprawdzenia Wytżymałościna rozciąganie prostopadłe do powierzchni połączenia EPs (lub

xPs)

- spoina klejowa (grubości 8 mm) - beton Wykonanego:

a)
b)

c)

d)

e)

W

Warunkach laboratoryjnych,

po cza§ie otwańym (1 i6 min,),
W

temperaturze soc,

W

temp, 35oc i RH 30%,

pży grubości §poiny klejowej

(15 mm

- dotyczy połączenia z xPS),

Badanie należy Wykonywać po 24 h od sklejenia Według PN-EN 1607:2013, na próbkach

uzyskanych

W

Wyniku aplikacji kleju

na

powiezchnię

EPs lub xPs

(złożonych

W układ po

3 kostki o Wymiarach (50 x 50 x 50) mm, Wklejonych WcześniejW uchwyty stalowe)
i przyłożenia od góry płytą betonową (o Wymiarach (300 x 150 x 80) mm), plzy uwzględnieniu

WarunkóW aplikacjijW.

5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań naleźy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N-0301o.
5.8, ocena wynikóW badań

Wyprodukowane Wyroby należy uznać

za zgodne z Wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej lTB, jeżeli Wyniki Wszystkich badań są pozytywne.

lr-ntr@
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6. USTALEN|A FoRMALNo

-

PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna Is A'1-15-927012014 jest dokumentem stwierdzającym
przydatnośćkleju poliuretanowego GMFEN PRoFESsloNAL Klej do styropianu do sto§owania
zakresie Wynikającym z postanowień Aprobaty,
zgodnie z ań.4, ań, 5 ust. 1, pK, 3 oraz ań, 8 ust, ,l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

W budownictwie W

o Wyrobach budowlanych (Dz- U- nr 92l2oo4, poz. 881,

z

r,

późnie|)szymi zmianami) Wyrób, którego

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być Wprowadzany do obrotu i stosowany przy
Wykonywaniu robót budowlanych W zakresie odpowiadającym jego Właściwościomużytkowym
i pżeznaczeni!, )eżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał kąową deklarację zgodności

z Aprobatą TechnicznąlTB AT-15-927012014 i oznakował Wyrób znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiązującymi pżepisami.

6.2. Aprobata Techniczna lTB nie narusza uprawnień Wynikających

z

pżepisóW

o ochronie Własnościpzemysłowej, a W szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

-

Prawo

Własnościpżemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 l., poz. 1410, z późniejszymi zmianami),

Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązkóW kolzystających

z

niniejszej Aprobaty

Technicznej lTB,

6.3, lTB Wydając Aprobatę Techniczną nie bieże odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw Wyącznych i nabytych.
6.4, Aprobata Techniczna lTB nię zwalnia Producerńa od odpowiedzialności za Właściwą

jakośćWyrobu oraz WykonawóW robót budowlanych od odpowiedzia|ności za Mdaściwe jĘo
zastosowanie.

6,5. W treści Wydawanych prospektóW i ogloszeń oraz innych dokumentóW związanych

z

Wprowadzaniem do obrotu istosowaniem W budownicłWie kleju poliuretanowego

PRoFEssloNAL Klej do styropianu, należy zamieszczać

informację o udzielonej temu Wyrobowi

Aprobacie Technicznej lTB Ar-ls.927 ol2o14.

7.
Aprobata Techniczna

IB

GMFEN

TERM|N WAżNoścl

AT-15-927ol2014 jest Ważna do 10 marca 2019

r,
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WżnośćAprobaty Technicznej lTB może być pżedłużonana kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca Wystąpi W tej sprawie do lnst/tutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim Wnioskiem nie później niż 3 miesiące pżed uŃWem terminu Ważnościtego
dokumentU,

KoNlEc

lNFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty związane
PN-EN 1604:2013

Wwby do izolacji cieplnej w budownictwie. okre§anie §abilnńci
Wymiarowej w określonyń warunkach temperaturowych i
wilgotrpsciowyń

PN-EN 1607:2013

WWby do izolacji cieplnej w budowniclwie. okreganie Wrzymałościna
rozciąga nb pro§opadle do powierzchn i czołowych

PN-EN 12090:2013

Wroby do izolacji cieplnej w budowniclwie. okrcśleniezachowania uzy
ścinaniu

PN-83/N-03010

statystyczna kontrola jakości. Losow Wbor jednostek produktu do
próbki

ETAG 004

złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Rapońy, sprawozdania z badań, oceny i klasylikacie

1, 02338/11żOONK

Praca badawcza dotycząca pian i kleju
ciśnieniowych. część1, Badania kleju poliuretanowego.

(LK01-2338/13/ZOONK).

poliuretanowego W pojemnikach

zakład Konstrukcji i ElementóW Budowlanych lTB

