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Deklaracja Waéciwoéci U2ytkowych
Nr. 0543-CPR-2013'023
N

iepowtarzal ny kod identyf i kacyj ny typu wyrob

Zamierzone zastosowanie/a

u:

Armaflex DuoSolar
Do izolacji cieplnejwyposaZenia budynków
instalacji pzemyslowych (ThiBEll)

:

Producent:

ArmacellGmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Münster

System/y AVCP:

1i3

Norma zharmonizowana:

EN 14304:2009+41:2013

Notyfikowana jednostka/i

i

NB 0919, NB 0751, NB 0432

:

Deklarowane wlaéciwoéci

Opór cieplny

/

otuliny

d¡r

= 14 -25 mm

otuliny

dru

= 14 -25 mm

Pzewodno5é cieplna

Reakcja na ogieñ

s 0,042 W(m-K),
0,125'Ð, + 0,0008'(Ð,-30F] / 1000

?"¿o.c

?"(r9,) =[36,92 +

E
t

Stabilnoóó wymiarowa )
Minimalna temperatura stosowania ST(-)-50 (= -50 'C)

Trwaloéé oporu cieplnego
..
wobec stazenia/degradacji
TnivaloÉé oporu cieplnego
w funkcji wysokiej

Maksymalna temperatura stosowania ST(+X 50 (=150 "C)

temperatury
TnratoSó reakcji na ogieñ w

funkcji stazenia/degradacji
TrwaloÉé reakcji na ogieñ w

funkcji wysokiej temperatury
Przepuszczalnoéó wody

Pzepuszczalnoóé pary
wodney'

Trwaloéó charakterystyk

2)

Trwatoóó charakterystyk

2)

NPD
otuliny

d¡¡

Mu 4000 (p > a000)

= 14-25 mm

Opór dyfuzji pary wodnej
Wielkoéé uwalniania siç
substancji korozyjnych

Wska2nik pochlaniania
dZwiçku
Uwalnianie siç substancji
niebezpiecznych do

Sladowe iloéci chlorków rozpuszczalnych w wodzie CL80 (s80 ppm)
NPD

NPD

3)

Érodowiska wewnÇtrznego
f)
2l
3)

4)

Pzewodnoéé cieplna wyrobów z elastycznej pianki elastomerowej nie zmienia siç z czasem.
tMaScÍwoSci u2ytkowe reakcji na ogieñ wyrobów z elastycznej pianki elastomerowej nie zmieniajq siç z czasem.
Europejskie normy metod badawczych sq w trakcie powstawania.
Waéciwoóci uâ/tkowe nie zostaly okrcÉlone (NPD)
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Ta deklaracja wlaóciwoéci u2ytkowych jest dostçpna, zgodnie z Artykulem 7(3) Rozpozqdzenia (EU) Nr
3051201 1 na naszej stronie internetowej: www.armacell.com/DoP.
Wlaéciwoéci u2ytkowe wyrobu okreÉlone powy2ej sq zgodne z deklarowanymi wlaóciwoéciami u2ytkowymi
Niniejsza deklaracja wlaéciwoÉci uZytkowych jest wydana zgodnie zRozporzqdzeniem (EU) Nr 30512011
na wylqcznq odpowiedzialnoÉó producenta wymienionego powyzej.

W imieniu producenta podpisal:
Klaus Peerenboom, General Manager EU North
at Münster on 01.01.2015
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