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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8625/2011
Na podstawie rczpotzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawre
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497), w wyniku postQpowania aprobacyjnego dokonanego w lnsiytucie Techniki
Budowlanei w Warszawie. na wniosek firmv:

KRIMELTE oU
Suur-Paala 't0
13619 Tallin, Estonia
stwierdza sig przydatno56 do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazw4

Klej poliuretanowy
PREMIUM Polystyrol FixFoam
w zakresie i na

zasadach okre6lonych
Aprobaty Technicznej lTB.

w Zalqczniku, kt6ry jest integralnq czq5ciq

Termin waznosci:
18 kwietnia 2016 r.

niniejszej

DYREKTOR

Zalacznik:
Postanowienia og6lne i techniczne

Warszawa, 18 kwietnia 201 1

r.

o
w calosci. Publikowanie lub upowszechnjanie w kazdej innej formie fragment6w tekstu Aprobaty Techniczne.l wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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PRZEDMIOTAPROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej

lrB jest klej

poliuretanowy pREMIUM polystyrol

FixFoam, produkowany pzez estoiskqfirmg KRIMELTE OU.
PREMIUM Polystyrol FixFoam jest wyrobem jednoskladnikowym, produkowanym na bazie

zywic poliuretanowych i gaz6w spieniajqcych. Dostarczany jest

w

pojemniku cisnieniowym

pzystosowanym do spieniania.

PREMIUM Polystyrol FixFoam jest aplikowany Wzy uZyciu dyszy

z

wg2ykiem lub

aplikatora pistoletowego.

Wymagane wlaSciwosci techniczne kleju poliuretanowego PREMIUM Polystyrol FixFoam
podano w p. 3.

2.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES

I

WARUNKI STOSOWANIA

Klej poliuretanowy PREMIUM Polystyrol FixFoam jest pzeznaczony do mocowania plyt z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) do Scian o r6znych rozwiqzaniach materialowych (np. z
betonu zwyklego, betonu kom6rkowego, ceramicznych, silikatowych lub kamiennych), pzy

ocieplaniu budynk6w w technologii ,,Bezspoinowego Systemu oocieplelr" (BSo), obecnie
okreslanego jako zlo2one systemy izolacji cieplnej Scian zewngtrznych budynk6w (ETlcs External rhermal Insulation composite systems), w systemach, w kt6rych plyty termoizolacyjne
sq jednoczeSnie mocowane mechanicznie.
Klej moze by6 u2ywany r6wnie2 do klejenia plyt styropianowych z jednostronnq okladzina
z papy, do istnieiecego pokrycia z papy, blachy lub betonu, przy termomodernizacji dach6w.

U2ycie kleju PREMIUM Polystyrol FixFoam nie zwalnia z koniecznosci stosowanra
mocowaf mechanicznych. Rodzaj, ilosc i rozmieszczenie lqcznik6w powinno by6 dobrane
odpowiednio

do rodzaju pzegrody

i

strefy oddzialywari

w

spos6b okreslony

w

projekcie

technicznym ocieplenia.

Klej PREMIUM Polystyrol FixFoam ptzeznaczony jest do aplikacji przy u2yciu dyszy z
we2ykiem lub aplikatora pistoletowego, w temperaturze od - 5 do + 30 "C, na podlo2e starannie
oczyszczone (m.in. z resztek istniejqcych tynk6w, powlok, pokryd itp. oraz ewentualnych Srodk6w

antyadhezyjnych). Klej nale2y nanie66 na plytg styropianowq, zgodnie z instrukciq producenta w
czasie nie dluzszym niz 4 min. Mozliwa jest korekta polozenia plyty wzglgdem podloza (ruch w
plaszczy2nie spoiny) w czasie do 5 min. od jej przyklejenia w pzypadku spoin grubych i bardzo
grubych oraz do 3 min. - w przypadku spoin cienkich. Deklarowany czas wiqzania kleju wynosi
2 h. Prace nie nalezy prowadzi6 przy du2ym naslonecznieniu, silnym wietze lub deszczu.
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Zakres stosowania kleju PREMIUM Polystyrol FixFoam powinien wynika6 z wlaSciwo6ci technicznych okre5lonych w p. 3.

Podczas prac nalezy Scisle pzestrzega6 warunk6w stosowania, okreSlonych w instrukcji
producenta oraz warunk6w okreslonych w projekcie technicznym ocieplenia lub termorenowactr
dachu, opracowanym dla okreSlonego obiektu.

3.

WLASC|WOSCI TECNNICZNE. WYMAGANIA

wymagane wlasciwosci techniczne kleju poriuretanowego, obietego Aprobata podano w
tablicv

'1

.

Tablica {

WlaSciwoSci wvrobu w
20
Stabilnose wymiar6w, o/o, po 24 h,
w temp.4o "C i wilg. wzgl. 95 %, w
kierunku:

!

swobodnie
10

o/o

PN-EN ISO 845:2010

PN-EN 1604+AC:1999

Wytzymatos6 na Scinanie, kPa

WlaSciwo'ci
Wytrzymalose na rozciaganie
prostopadle, kPa, polqczenia
klejowego w ukladzie styropian
-beton, wykonanego i sezonowanego 24 h w warunkach laboratoryJnych, w przypadku spoin:

Wytzymatose na rozciqgan ie prostopadle, kPa, polqczenja klejowego w
ukladzie styropian-beton, wykonanego I sezonowanego 24 h w
temp. -5 "C, w przypadku spoin:

Wytzymalose na rozciqganie prostopadle, kPa, polAczenia klejowego

w ukladzie styropian-beton, wykonanego po deklarowanym czasie
otwartym, w przypadku spoin:

flf
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Tablica l, ciqg dalszy
Lp.
7

Wla6ciwo6ci

Wymagania

Metody

badaf'

Wytzymalos6 na rozciqganie
prostopadle, kPa, polaczenia
klejowego w ukladzie styro-

pian-beton, wykonanego po

I

deklarowanym czasie korekty, w
przypadku spoin:
- cienkich (3 mm)
- grubych (8 mm)
Wytzymatose na rozcjqganie
prostopadle, kPa, polEczenia
klejowego w ukladzie styro-

pian-beton, wykonanego

9

i

sezonowanego 2 h w warunkach
laboratoryjnych. w przypadku spoin:
- cienkich (3 mm)
- grubych (8 mm)
Przyczepnose kleju do styropianL.
kPa, po:
a) 24 h w temp. 23 'C iwilg. 50 %:
spoiny cienkie (3 mm)

-

spoiny grube (8 mm)

b) 24 h w temp. 23
48 h w wodzie,

-

> lnn

p. 5.6

1

> 1nn

> 1nn

>60

'C iwitg. 50 %,

2h w temp. 23 'C i witg. 50 %:
spoiny cienkie (3 mm)

> 100

spoiny grube (8 mm)

>60

p.5.6.4

c) 24 h w temp. 23 "C iwitg. 50 %,
48 h w wodzie,

10

168 h w temp. 23 'C i witg. 50 %:
spoiny cienkie (3 mm)

> 1nn

spoiny grube (8 mm)

Przyczepnose kleju do betonu, kpa,
po cyklach:
a) 24 h w temp. 23 'C i witg. 50 %:

-

spoiny cienkie (3 mm)
spoiny grube (8 mm)

b) 24 h w temp. 23 'C i witg.

-

> 1nn

S0 %

48 h w wodzie,
2 h w temp. 23 'C i witg. 50 %

p.5.6.5

spoiny cjenkie (3 mm)

> 100

spoiny grube (8 mm)

>An

c) 24 h w temp. 23 "C i witg. 50

%,

48 h w wodzie,
168 h w temp. 23 'C i wilg. 50 %:
(3 mm)
--__spoiny cienkie

-

spoiny grube (8 mm)

> 100
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Tablica 1, ciqg dalszy

Przyczepnose kleju do blachy, kPa,
po:

a) 24 h

w

temp. 23 'C i wilg. 50 %,

Przyczepnoso kleju do papy z
posypka kPa, po cyklach:
a) 24 h w temp. 23 'C i witg. 50 %:

nia nalezy realizowad na pr6bkach kleju a
nie nie mnieiszei niz TR 100

4.
Klej

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANTE I TRANSPORT

poliuretanowy, obiety Aprobat4 powinien

by6 pakowany,

przechowywany

w pozycji pionowej ,,zaworem do g6ry", w spos6b zapewniaiqcy zabezpreczente
ptzed zniszczeniem lub mechanicznym uszkodzeniem opakowari. warunki pakowania
mogE byi
uzgodnione miedzy producentem a odbiorc4 Do ka2dego opakowania powinna by6
dolqczona
i transportowany,

etykieta zawierajqca nastgpujqce dane:

nazwg i adres producenta,

-

nazwe handlowq i oznaczenie wyrobu (symbol),
pojemnoSi netto i calkowita pojemno66 pojemnika w mr,

-

okres pzydatnoSci do u2ycia,
informacie o warunkach stosowania kreju (czas otwarty, czas wiqzania, temperatury
stosowania, temperatura pojemnika pzed aplikacj4 itp.),

-

oznakowanie wymagane przez rczpotzqdzenie Ministra zdrowia w sprawie oznakowania
opakowai substancji niebezpiecznych i preparat6w niebezpiecznych (Dz. U. nr 173t2o03.
poz. 1679 z p62niejszymi zmianami) oraz Srodki ostro2nosci wedlug karty,
numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-862512011,
numer idate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
znak budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by6 zgodny z
rczpo_
zqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia '1 1 sierpnia 2oo4 r. w sprawie sposob6w
deklarowanra
zgodnosci wyrob6w budowranych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowranym
(Dz. U.
nr 19812004, ooz. 2041\.

II

l-tft

@

!-

AT-15-8625/201

5.

1

7/13

OCENAZGODNOSCI

5.1. Zasady og6lne

z at|. 4, art. 5 ust. , p. 3 oraz art. g ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowranych (Dz. U. nr 9212004, poz. g8'r) wyr6b, kt6rego dotyczy niniejsza
Zgodnie

1

Aprobata Techniczna, mo2e by6 wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu rob6t
budowlanych w zakresie odpowiadai4cym jego wlasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, je2eri
producent dokonar oceny zgodnosci, wydar krajowq dekraracjg
zgodnosci z Aprobatq TechnicznE
frB AT-15-86251201i oznakowar wyr6b znakiem budowranym, zgodnie z obowiqzulqcymr
przepisami.

i

zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury

z

dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawre

sposob6w deklarowania zgodnoSci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 1ggt2oo4, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrob6w,
obietych Aprobat4

dokonuje Producent (rub jego upowazniony przedstawicier), maiqcy siedzibg
na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stosujqc system 4.

w

przypadku systemu 4 .ceny zgodnosci, producent mo2e wystawic
krajowq dekraracie
zgodnoSci z Aprobatq Technicznq ITB AT_1 5_962512011 na podstawie:
,

a) wstgpnego badania typu prowadzonego
b) zakladowej kontroli produkcji.

pzez producenta lub

na jego zlecenie,

5.2. Wstgpne badanie typu

wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzaiqcym wymagane
wrasciwoSci techniczno_
uzytkowe, wykonywanym pzed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:

-

stabilno66 wymiar6w liniowych,

wytzymarosc na rozciqganie prostopadle polqczenia krejowego styropian-beton
wg tabr.
poz 4, 5,6,7 i B,

1

pzyczepno66 do styropianu wg tabl. 1 poz 9,
pzyczepno6d do betonu, blachy i papy wg tabl. 1 poz 10,11i
12.

Badania, kt6re

w

proceduze aprobacyjnej byry poostaw4

do ustarenia wrasciwosci
techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowiE wstepne badanie typu w
ocenie zgodnosci.
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5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje:

1)

specyfikacje surowc6w i skladnik6w,

2)

kontrole

i

w

procesie wytwazania oraz badania gotowych wyrob6w (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badari oraz wedlug zasao
badania

r

procedur okreSlonych

w

dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmiezal4cych do uzyskania wyrob6w o wymaganych wlasciwoscrach.
Kontrola produkcji powinna zapewni6, 2e wyr6b jest zgodny z Aprobatq Technicznq lrB
AT-15-862512011. wyniki kontroli produkcji powinny by6 systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac, 2e wyr6b spelnia kryteria oceny zgodnosci. Ka2da partia wyrobu
powinna byd jednoznacznie zidentyfikowana w rejestze badaii i dokumentach handlowch.
5.4. Badania gotowych wyrob6w

5.4.{. Program badafi. Program badari obejmuje:
badania bie2qce,
badania okresowe.

5.4.2. Badania bie2qce. Badania bie2qce obejmuja sprawdzente:
gestoSci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuj4 sprawdzenie:
stabilnoSci wymiar6w Iiniowych,

wytzymalosci na rozciqganie prostopadle do powiezchni po czasie otwartym ikorekty,
pzyczepno6ci do betonu,
pzyczepnoSci do styropianu.

5.5. CzgstotliwoS6 badari

Badania biezqce powinny by6 wykonywane zgodnie

z ustalonym planem badari, ale nie

zadzie! ni2 dla ka2dej partii wyrobu. Wielko36 partii wyrobu powinna by6 okre6lona w dokumentacii
zakladowej kontroli produkcji.
Badania okresowe nalezy wykonywae nie r;.adziej ni?

nz na 3 lata.
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5.6. Metody badari

Badania wlasciwosci technicznych powinny by6 wykonywane wedlug norm i dokument6w
podanych w tablicy 1 (kol. 4) oraz p. 5.6.1 + 5.6.5. otrzymane wyniki badari nalezy por6wna6 z
wymaganiami podanymi w tablicy 1 (kol. 3)

5.6.1. sprawdzenie wytrzymalos6 na rozciEganie prostopadle. Na powierzchnig
styropianu o wymiarach (50 x 50 x25) t l mm nanies6 r6wnomiernie warstwe kleju a nastqpnie
nalozy6 na niq kostkg betonowq o wymiarach (50x50) r 1 mm, w spos6b umo2liwiai4cy
otzymanie wymaganej grubosci spoiny tj. dla spoin cienkich (3 * 1) mm, dla spoin grubych
(8 + 1) mm i/lub dla spoin b. grubych ('15

r

1) mm.

Po klimatyzacji pr6bek w warunkach laboratoryjnych (temp. +23 t 2oC i wilg. wzgl.
50 t 5%) ptzez czas deklarowany pzez producenta .iako czas wiqzania (24 h) nalezy wykona6
badanie wytzymalosci na rozciqganie wg PN-EN 1607:1 999. wynikiem badania jest srednia
warto56, w MPa, uzyskana z 5 pomiar6w, oddzielnie dla kaZdei serii pr6bek.

5.6.2. sprawdzenie wyteymaro66 na rozcieganie prostopadre przy modyfikacji
temperatury. w badaniu nalezy zastosowa6 materialy skladowe (styropian i beton)
iak w p. 5.6.1 .
Nalezy przygotowa6 pr6bki, ptzy czym bezposrednio pzed klejeniem pzez 24 h nalezy
pzechowywa6 w najni2szej deklarowanej przez producenta temperaturze wszystkie materialy
skladowe tj. styropian i beton (-5"C), pojemnik z klejem (np. +5oe).
Nastgpnie nalezy

na powierzchniq styropianu nanies6 r6wnomiernie warstwQ kleju,

nalozyc na niq kostke betonowq, w spos6b umo2liwiajqcy otzymanie wymaganej grubosci spoiny
tj. dla spoin cienkich (3 r 1) mm, a dla spoin grubych (g r 1) mm. Tak sklejone pr6bki powinny

dojrzewa6 w czasie zgodnym z deklarowanym przez producenta jako czas wiqzania (24 h) w
najni2szei (seria 1) lub najwy2szei (seria 2) deklarowanej przez producenta temperatuze
Badanie wytzymalosci na rozciqganie nalezy wykona6 wg pN-EN 1607: 1 9g9, w czasre
nie dlu2szym niz 15 min. od wyjgcia z komory klimatycznej. wynikiem badania jest srednia
wartoS6, w MPa, uzyskana z 5 pomiar6w, oddzielnie dla ka2dej serii pr6bek.

5.6.3. sprawdzenie wytrzymaro66 na rozciqganie prostopadre przy modyfikacji
czasu korekty. Na powierzchnig styropianu o wymiarach (50 x50 x 25) t 1 mm naniesc r6wnomiernie warstwe kleju i nalo2yc na niq kostkq betonowq o wymiarach (50x50)

t

.l

mm, w spos6b

umo2liwiaiqcy otzymanie wymaganej grubosci spoiny tj. dla spoin cienkich (3 r 1) mm, a ora
spoin grubych (8 t 1) mm. Bezposrednio po nalozeniu kleju wykona6 na ka2dej pr6bce obr6t w

i-T lflrl*
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poziomie o ok. 45o, a nastepnie po czasie deklarowanym pzez producenta jako
czas korektv
wykonac powr6t do pozycji wyjSciowej.

Po klimatyzacji pr6bek w warunkach laboratoryjnych (temp. + 23 ! 2 oC i wilg. wzgl.
50 t 5%) przez czas deklarowany pzez producenta jako czas wiqzania (24 h) nalezy wykonac
badanie wytzymalosci na rozciqganie wg pN-EN 1607:1 999. wynikiem badania jest srednia
warto56, w MPa, uzyskana z 5 pomiar6w, oddzrelnie dla ka2dej serii pr6bek (w pzypadku gdy
badanie wykonywane jest pzy 162nych czasach korekty).

5.6'4. sprawdzenie przyczepnos6 kreju do styropianu. Na powiezchniq

pryty

styropianowej nalezy r6wnomiernie nanies6 badany klej, a nastQpnie nalozy6 na niE plytki stalowe

(w ilosci po 5 sztuk na ka2dq serig badari), w czasie nie dru2szym ni2 deklarowany pzez
Producenta czas otwarty. Plytki stalowe powinny by6 kwadratowe o dlugosci boku (50 r 1) mm.
Plytki powinny byc rozmieszczone na powierzchni podkladu w taki spos6b, aby odleglos6
pomigdzy nimi wynosila minimum 1,s cm,

a odleglos6 plytki od krawgdzi podkladu

minimum 3 cm. Grubo66 spoiny klejowej powinna wynosi6: (3 + 1) mm
(8 t 1) mm - dla spoin grubych.

-

wynosila

dla spoin cienkich

i

Po 24 h kondycjonowania pr6bek w warunkach laboratoryjnych (temp. +23 t 2"C i wilg.
wzgl. 50 t 5%) nalezy naci46 pianq wzdlu2 krawedzi plytek wlqcznie z materialem termorzotacyjnym (gtgbokos6 naciqcia w styropianre okolo 5 mm), a nastepnie nalezy oczyscid powierzchnig
z resztek piany klejowej.

PzyczepnoSi kleju do styropianu nale2y okreSlid na 3 seriach pr6bek.
bez dalszego kondycjonowania (warunki suche),

-

po 2 dniach zanuzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia w warunkach
laboratoryJnych
(temp. +23 r 2 "c iwitg. wzgt. 50 15 %),
po 2 dniach zanuzenia w wodzie i 7 dniach suszenia w warunkach
raboratoryinych (temp.
+23 ! 2oC i wilg. wzgl. 50 r 5 %).

wynikiem badania jest Srednia wytzymalos6 na odrywanie, w Mpa, porqczenia piana
klejowa-styropian uzyskana z 5 pomiar6w, oddzielnie dla kaZdej serii pr6bek.

5.6.5. Sprawdzenie przyczepnos6 kreju do betonu rub innego podlo2a. Na
powierzchnie betonu, blachy lub papy nalezy r6wnomiernie nanies6 badanE pianQ
klejowq i
nalo2y6 na niq plytki stalowe w spos6b podany w punkcie 5.6.4.

Przyczepno56 kleju do betonu nale2y okresli6 na 3 seriach pr6bek (oddzialywania jak
w p. 5.6.4.).

wynikiem badania jest srednia wytzymaros6 na odrywanie, w Mpa, poraczenra piana
klejowa-beton uzyskana z 5 pomiar6w, oddzielnie dla kazdej serii pr6bek.

ftf
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5.7. Pobieranie pr6bek do badaf
Pr6bki do badah nalezy pobierac losowo, zgodnie z normq pN-83/N-O3OlO.
5.8. Ocena wynik6w badaf

wyprodukowane wyroby mozna uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej lTB, jezeli wszystkie wyniki badari kontrolnych sq pozytywne.

6.

USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.,|. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8625/2011 jest dokumentem

stwierdzajEcym

pzydatnoS6 kleju poliuretanowego PREMIUM Polystyrol FixFoam do stosowania w budownictwie
w zakresie wynikajqcym z postanowiei Aprobaty.

Zgodnie z ar|. 4, ar1.5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92l2oo4, poz. 881) wyr6b, kt6rego dotyczy niniejsza Aprobata

Techniczna, moze by6 wprowadzany

do obrotu i

stosowany

pzy

wykonywaniu rob6t

budowlanych w zakresie odpowiadajqcym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, je2eli
producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowq deklaracjq zgodnosci z Aprobatq Technicznq

lrB

AT-15-862512011

przepisam

i

oznakowal wyr6b znakiem budowlanym, zgodnie

z

obowiqzujqcymi

i.

6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawniei wynikai4cych z pzepis6w o ochronie
wlasnosci pzemyslowej, a w szczeg6lnosci obwieszczenia Marszalka Sejmu Rp z dnia 13 czeMca
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2O0O r.

-

prawo wlasnosci

pzemyslowei (Dz. U. nr 119, poz. 1117). zapewnienie tych uprawnieh nale2y do obowiqzk6w
kozystajqcych z wyrob6w bedEcych pzedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.3' ITB wydaj4c Aprobatg Technicznq nie bieze odpowiedzialnosci za

ewentualne

naruszenie praw wylEcznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialno5ci za wla5ciwq
jako56 wyrob6w oraz wykonawc6w rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe ich
zastosowanie.

ftf-lftft
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6.5.

z

AT-15-8625/2011

w

tresci wydawanych prospekt6w

wprowadzeniem do obrotu

i

stosowania

w

i

ogroszeh oraz innych dokument6w zwiqzanych

budownictwie kleju poliuretanowego pREMluM

Polystyrol FixFoam, nale2y zamieszcza6 informacie
Technicznej ITB AT-1 5-8625/201

1413

o

udzielonej temu wyrobowi Aprobacie

1 .

7.

TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna rrB AT-15-g625 12011 wa2na jest do 18 kwietnia 2016 r.
wa2no56 Aprobaty Technicznej rrB mo2e byi przedruzona na korejne okresy, jezeri jej
wnioskodawca lub formalny nastepca wystEpi w tej sprawie do Instytutu Techniki
Budowranej

z odpowiednim wnioskiem nie p6zniej niz 3 miesiece pzed uplywem terminu waznosci

teoo

dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
Normy i zalecenia zwi4zane
PN-83/N-03010

Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wyb6r jednostek produktu do
p16bki

PN-EN 1604+AC:1999+

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilnolci

A1:2006

vlymiarowej

w

okreSlonych warunkach temperaturowych i

wilgotnoScioWch

PN-EN 12090:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreStanie zachowania
przy Scinaniu

PN-EN ISO 845:2000

Twonywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gqstolci pozornej.

PN-EN 1607:'1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreSlanie wytnymaloSci
na rozciqganie prostopadle do powierzchni czotowvch

Raporty, sprawozdania z badari, oceny i klasyfikacje

1.

30551101200NK. Praca badawcza dotycz4ca kleju poliuretanowego pREMIUM polystyrot
Fix

Foam. Zaklad Konstrukcji i Element6w Budowlanych ITB. Warszawa 201 1 r.

----I

I
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AT-15-8625/2011

13/13

3055/10/z00NK. opinia uzupelniaiqca. praca badawcza dotyczqca kleju poliuretanowego
PREMIUM Polystyrol Fix Foam. ZakNad Konstrukcji i Element6w Budowlanych lrB. warszawa
2011 r.
LK01-30551101200NK. Raport z badan. Klej potiuretanowy w aerozolu pREMluM polystyrol
FixFoam, produkcji firmy KRIMELTE oU. Laboratorium Konstrukcji i Element6w Budowlanycn
(LK). Warszawa 201 1 r.
4.

LK02-30551101200NK. Raport z badari. Klej potiuretanowy w aerozolu pREMtuM potystyror
FixFoam, produkcji firmy KRIMELTE oU. Laboratorium Konstrukcji i Element6w Budowlanvcn
(LK). Warszawa 201 '1 r.

