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l. Tuotteen tunnistuskoodi 008-03-suomi
2. Tyyppi, erti- tai sarjanumero tai muu merkintii, jonka avulla
rakennustuote tunnistetaan asetusten (EU) N: o 305/2011 mukaan.

Ks. tuotteen etiketti
IZOVAT 8OL

3 . Valmistaj an edellyttimli rakennusalan tuotteen sovellettavan
yhdenmukaistetun teknisen eritelmiin mukainen kiiyttotarkoitus

Rakennusten liimmoneristys

4. CPR:n artiklan 11 (5) mukainen nimi, rekisteroity kauppanimi tai
rekisteroity tavaramerkki

OBIO LLC ZOVAT -
Zhfiomyr, str. Promyslova 6

s iihkdp o sti : tnfo @izov at.ua
kotisivu: www. izovat.ua

puh./faksi
5. CPR
arvioint

n mukainen rakennusmateriaalin tasaisen laadun m2i2iritys- ia
i 6ri estelmii tai -i iiri estelmiit

Jiirjestelmii 1

6. SertihointielinN:o 1020 - Rakennuksen tekninen ja testausinstituutti Praha on suorittanut tehtaan
tarkastuksen, sekii suorittaa tehtaan sisiiisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja arviointia jtirjestelmiin
I mukaisesti sekii on antanut siita EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen.

7, Yhdenmukaistetun teknisen eritelmiin EN 13162:2012+41:2015

8. Tekniset ominaisuudet:

MW-tN 13 162-'t'5-DS(70,90)-CS( r 0)6U-' r'R1 00-M U r -W w
Perusominaisuudet

Euroopan standardin miiiiriiysten vaatimusten
suoritustaso tai luokka Nimellisarvo

P al okiir,ttiivtvminen 4.2.6. Palokiiyttiiytyminen, Euroluokka A1

Vaarallisten aineiden ntiiistot
sistiilmaan

4.3.I3 Vaarallisten aineiden ptitiston NPD

Liimmonjohtavuus ja
liimmcinvastus

4.2.1 Liimmonjohtavuus, ).p 0,040 W/mK
4.2 Liimmonvastus, Rpu) ks. liite A

Mitat 4.2.2 Prtuus/Levevs t-1 ioA-+l \oALLrW /VLLTJ /V

4.2.3 Paksuus,luokka T T5
4.2.4 Suorakulmaisuus < 5mm/m
4.2.5 Tasomaisuus >6mm

Palo-ominaisuuden pysyvyys
I Zimpoii, stiiio lo suhteita,
ikiiiintymistii vastaan

4.2.7 Pikilaikaiskesttivvvsominaisuudet o) ei muutu ajan
mycitii')

Liimmonvastuksen pysyvyys
liimpd h, siiiiolosuhteita,
ikliiintymistii vastaan

4 .3 .2 Mittapys yvyy s maarittelyi s s ii I timp ot ila- j a
kosteusolosuhteissa, DS ( 70.90 )

+1 Oo/"

4.2.1 Liimmonvastus ja liimmonjohtavuus, Rou);a )"p 
d) ei muutu ajan

myoti
Puristuslujuus 4,3.3 Puristuslujuus l0 % painumalla, CS 60 kPa

4.3.5 Pistekuorma, PL(5) NPD
Vetoluiuus 4.3.4 Vetoluiuus kohtisuoraan pintoia vastaan '', TR 100 kPa
Akustinen absorotio i ndeksi 4.3.II Aiinenabsorntio. AW ia AP NPD
Askel tiiinensiirtymi s indeksi
(lattiaO

4.3.9 Dynaaminen iiiykkyys , SD NPD
4.3.I0.2 Paksuus, dr tai luokka NPD
4.3.10.4 Kokoonpuristuvuus. CP NPD
4.3.12 Ilmavirranvastus. AFr NPD

Ilmaii2ineneristysindeksi 4.3.I2 Ilmavirranvastus. AFr NPD
Jatkuva ktevii palo 4.3.I5 Jatkuva kltevii palo NPD

S



Vedenliipiiisevyys 4 .3 .7 .l Vedenimukyky lyhytaikpisessa upotuksess a,

WS
<1kg/m2

4 .3 .7 .2 Vedenimukyky pitkiiaikai ses sa upotukses sa,

WL(P) S3kglm2

Vesihcjyryliiptiisevyys 4.3.8 Vesihoyryliipiiisevyys, MU MUI
NPD - Ei miiiiriteltiivrssii

u) - Tuotteissa, joissa on epiitasainen paksuus (esim,

liimmonjohtavuus.

viistety.t tai khrtiomaiset tuotteet), mainitaan vain

or 
- Mineraalivillatuotteiden palokiiyttiiytymisominaisuudet eivtit rhuutu,

') - Mineraalivillatuotteiden palokiiyttriytyminen ei heikkene ajan (uluessa. Tuotteen euroluokitus riippuu

orgaanisten aineiden pitoisuudesta, joka ei kasva ajan kuluessa.

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

osoittautunut, ettii kuiturakenne on stabiili ja huokosissa ei ole mrhita kaasuja kuin ilmaa.

') - Tama ominaisuus kattaamyos kiisittelyn ia asennuksen,

9. Edella 1 ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat kfhda.ssa 9 ilmoitettujen suoritustasojen

mukaiset. Ttimii suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoi,ltetun valmistaian vksinomaisella
vastuulla.

Ukrainassa, 20I 6,06.21 OBIO LLC
varajohtaja M. Desna


