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L Tuotteen tunnistuskoodi 137-03-suom

2. Tyyppi, eru- tai sarjanumero tai muu merkint?i, jonka avulla
rakennustuote tunnistetaan asetusten (EU) N: o 305/2011 mukaan.

Ks. tuotteen etiketti

IZOVAT 2OO V
3 . Valmi staj an edellyttama rakennus alan tuotteen sovellettavan
vhdenmukaistetun teknisen eritelmtin mukainen k2iyttdtarkoitus

Rakennusten liimmoneristvs

4. CPR:n arliklan 11 (5) mukainen nimi, rekisterdity kauppanimi tai
rekisterdity tavaramerkki

OBIO LLC ZOVAT -
Zhytomyr, str. Promyslova 6

slihkopo sti : info @tzov at.ua
kotisivu: www. izovat, ua

uh./faksi : +38( 0412) 412 -412

5. CPR:n mukainen rakennusmateriaalin tasaisen laadun miiiiritys- ia
arviointii iirj estelmii tai -i tirj estelmiit

JiirjestelmZi 1

6. Sertifiointielin N:o 1020 - Rakennuksen tekninen ja testausinstituutti Praha on suorittanut tehtaan

tarkastuksen, sekii suorittaa tehtaan sisiiisen laadunvalvonnan j atkuvaa valvont aa ja arviorntia j iirj estelmiin
1 mukaisesti sekii on antanut siita EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen.

7. Yhdenmukaistetun teknisen eritelmtin EN 13162.2012+4.1:2015

MW-ENt3t62-Ts-DS(70 sfl 0)80-TRr 5-PL(5)900-MUr -WL(P)-WS

Perusominaisuudet
Euroopan standardin miiiiriiysten vaatimusten

suoritustaso tai luokka
Nimellisarvo

Palokiivttiivtyminen 4.2.6, Palokiiyttiiytyminen, Euroluokka A2-s1,d0

Vaarallisten aineiden oliiistot
sisiiilmaan

4.3.13 Vaarallisten aineiden piiiistcit NPD

Liimmonjohtavuus ja
Itimmonvastus

4.2.1 Ltimmoniohtavuus, )"n 0,037 W/mK
4.2.1 Liimmonvastus, Roo) ks. liite A

Mitat 4.2.2 Prtuus/Leveys +2,0%o+I,5Yo

4.2.3 Paksuus,luokka T T5

4.2.4 Suorakulmaisuus < 5mm/m
4.2.5 Tasomaisuus >6mm

P alo -ominaisuuden pysyvyys
liimpo ii, siiiiolosuhteita,
ikiitintymistii vastaan

4.2.7 Pikaaikaiskestiiwvsominaisuudet o) ei muutu ajan
myotii')

Ltimmonvastuksen pysyvyys
limpoii, siiiiolo suhteita,
iktiiintymi stii vastaan

4 .3 .2 Mittapys yvyys maadttelyi s s A I amp otil a- j a

kosteusolosuhteissa, DS ( 70.90 )
+1 Oo/"

4,2,I Lammonvastus ja liimmonjohtavuus, pou) ia )'o d) ei muutu ajan
myotit

Puristuslujuus 4.3.3 Puristusluiuus 10 % painumalla, CS 80 kPa

4.3.5 Pistekuorma, PL(5) 900 N

Vetoluiuus 4.3.4 Vetoluiuus kohtisuoraan pintoia vastaan "', TR 15 kPa

Akustinen absorrtio ndeks 4.3.11Aanenabsorptio, AW ja AP NPD

Askeliilnensiirtymisindeksi
(lattia0

4.3.9 Dvnaaminen iZiykkyys , SD NPD
4.3.10.2 Paksuus, dr tar luokka NPD
4.3.10.4 Kokoonpuristuvuus, CP NPD
4.3.12 Ilmav rranvastus, AFr NPD

I lmaAiineneri stysindeksi A'+.J 72 Ilmav rranvastus, AFr NPD

Jatkuva kvtevti palo 4.3.15 Jatkuva kytevii palo NPD



Vedenliipiiisevyys 4.3 .7 .1 Vedenimukyky lyhytaikaisessa upotuksessa,
WS

<lkglm2

4.3 .7 .2 Vedenimukyky pitkaaikaisessa upotuksessa,
WL(P)

<3kglm2

Vesihoyryliipiiisevyys 4.3.8 Vesihdyryltipiiisevyys, MU MU1
NPD - Ei mZiiiriteltiivrssii

u) - Tuotteissa, joissa on epiitasainen paksuus (esim. viistetyt tai kartiomaiset tuotteet), mainitaan vain

Itimmdnjohtavuus.

b)- Mineraalivillatuotteiden palokiilttiiytymisominaisuudet eiviit muutu.

') - Mineraalivillatuotteiden palokiiyttiiytyminen ei heikkene ajan kuluessa. Tuotteen euroluokitus riippuu
orgaanisten aineiden pitoisuudesta, joka ei kasva ajan kuluessa.

d) - Mineraalivillatuotteiden liimmonjohtavuus ei muutu ajan kuluessa. Kokemusperiiisesti on

osoittautunut, ettti kuiturakenne on stabiili ja huokosissa ei ole muita kaasuja kuin ilmaa,

') - Tama ominaisuus kattaamycis kiisittelyn ja asennuksen.

9. Edell2i 1 ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen

mukaiset. TZimii suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistaian vksinomaisella

vastuulla.

Ukrainassa , 20I6.09 .09 OBIO LLC
varcjohtajaM. Desna


