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00-6]]WAR5ZAWA ul.FlLTRoWA1 tel,:(4822)8ż50411,(4822lB251655|fa/,|4B22) 82552B6
c2łonek Europeiskiej
unii Ak(epta(ji
Te(hnicznej
W 8udownictwie
- uEAtc
cżłonek Europej§kiej
o]ganizacji
d5..oceny Techn icznej - EoTA
seria: APRoBATY TECHNlcZNE

APROBATA TECHNICZNA lTB
AT_15-941712014

Na podstawie rozporządzenia Ministra lnfrastruKury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2O14 r,, poz. 'l040), w wyniku posiępowania aprobacyjnego dokonanego w
lnstytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul, Sląska 88,40-742 Katowice
stwierdza się pzydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian
zewnętrznych budynków systemem

KABE THERM AKORD

w zakresie i na zasadach określonych w załączniku, który jest integralną częściąniniejszej
Aprobaty Technicznej lTB.

Termin wazności:
30 grudnia 2019 r.

KIERoWNlK

lnstytutu Techniki Budowlanej

JtJ-

Jń-

Michał Wójtowicz

Załacznik:
Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, 30 grudnia 2014

r.

Dokument. Aprotłrty Technicznej lTB AT-15-9417/2014 zawiera 16 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować
tylko W całoŚci. Publikowanie lub upowszechnianie W każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej
Wymaga pisemnego uzgodnienia z lnstytutem Techniki Budowlanej.
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l. PRzEDMloT APRoBATY
Pzedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej jest zestaw wyrobów do wykonywania
ociepleń budynków systemem KABE THERM AKoRD, polegającym na umocowaniu do

z

istniejących ścian,od zewnąlrz, warstwowego układu, składającego się
warstwy zbrojonej wykonanej

z zaprary

płyt styropianowych,

klejącej i siatki zbrojącej oraz z Wyprawy tynkarskiej,

nakładanej metodą natrysku mechanicznego i opcjonalnie - farby elewacyjnej. pMy styropianowe
mocowane sądo podloża za pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy iĘczników mechanicznych, w
sposób określonyw projekcie technicznym.
Producentem zestawu KABE THERM AKORD jest firma Farby KABE Polska Sp. z o.o.,
ul.

Śląska 88, 40-742 Katowice,

W skład zestawu KABE THERM AKORD wchodzą następujące wyroby, Kóre Prodcent
powinien dostarczać odbiorcom w komplecie:

1) zaprawa klejąca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych KoMBl S, KoMBl oPTl S

lub KoMBl PREM|UM S - do mocowania płyt styropianowych do podłoża, dostarczana W
postaci suchej mieszanki, którą pzed zastosowaniem należy zmieszać z wodą w proporcji
wagowej 100 : 22 = 24. Orientacyjne zużycie zaprav,ry wynosi 4,0 kg/m2.

2) Zaprawa klejąca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych KoMBl, KoMBl oPTl lub
KoMBl PREM|UM - do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do wykonywania
warstwy zbrojonej na styropianie pod wyprawę tynkarską dostarczana w postaci suchej

mieszanki, kórą pzed zastosowaniem należy zmieszać
100 : 24

+

z

wodą

w

proporcji wagowej

26, orientacyjne zużycie zaprary wynosi 4,0 kg/m2,

3) Środek gruntujący PERMURO

GT (GB/GK) - do

gruntowania warstwy zbrojonej pod

akrylową wyprawę tynkarską dostarczany w postaci gotowej do stosowania. orientacyjne
zużycie środkawynosi 0,2 l/m2.

4) Akrylowa masa tynkarska PERMURO AKORD

-

wytwarzana

w

dwóch odmianach,

różniących się wielkościąuziarnienia wypełniacza (frakcja), dostarczana w postaci gotowej
do stosowania. Zużycie masy wynosi 2,0 * 2,5 kgtm2. odmiany masy tynkarskiej, jej
uziarnienie oraz minimalne grubościwarstw podano w tablicy

1.

Tablica
Lp.

oznaczenie

Rodzaj faktury

Maksymalna frakcja
Wypelniacza, mm

1

2

3

4

5

1

PERMURO AKORD

1,5

,1,5

2,0

2,0

2

PERMURO AKORD

,,pełna"

1

Minimalna grubośó
Wyprawy, mm
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5) Środek gruntujący NOVAL|T GT - do gruntowania warstwy zbrojonej pod polikzemianową
wyprawę tynkarską dostarczany w postaci gotowej do stosowania. Orientacyjne zużycie
środkawynosi 0,2

l/m2.

6) Polikzemianowa masa tynkarska NoVAL|T T AKoRD - Wytwarzana w dwóch odmianach,
różniących się wielkościąuziarnienia wypełniacza (frakcja), dostarczana w postaci gotowej

do stosowania. Zużycie masy wynosi

2,0.3,0

uziarnienie oraz minimalne grubości warstw podano

kg/m2. Odmiany masy tynkarskiej, jej
W

tablicy 2.

Tablica 2
Lp.

oznaczenie

Rodzaj faktury

Maksymalna frakcja
wypełniacza, mm

Minimalna grubość
Wyprawy, mm

1

2

3

4

1

NOVAL|T T AKORD

1,5

5
,l,5

2,0

2,0

2

,,pelna"

NOVALIT T AKORD

7) Środek gruntujący ARMAS|L

GT - do gruntowania warstwy zbrojonej pod silikonową

Wyprawę tynkarską dostarczany w postaci gotowej do stosowania. orientacyjne zużycie
środkawynosi 0,2 l/m2.

8) Silikonowa masa tynkarska ARMAS|L

T AKORD -

wytwarzana

w kilku

odmianach,

rózniących się barwą o uziarnieniu wypełniacza 1,5 mm, dostarczana W postaci gotowej do
Stosowania. zużycie masy Wynosi 2,0

=

2,5 kg/m2.

9) Farby elewacyjne: silikonowa ARMAS|L

F lub

po|ikzemianowa NOVAL|T F, stosowane

opcjonalnie, dostarczane w postaci gotowej do stosowania. orientacyjne zużycie farb Wynosi
0,36 l/mz.
Zaprav,ty klejące, środkigruntujące i masy tynkarskie

są produkowane pżez firmę Farby

KABE Polska Sp. z o.o. z Katowic i KABE THERM Sp. z o.o., Wola Batorska 457,32-007
Zabiezów Bocheński,

a farby elewacyjne przez firmę Farby

KABE Polska Sp. z o.o. z Katowic,

Wymagane właściwościtechniczne wyrobów stosowanych

w układach

ociepleniowych

oraz układów ociepleniowych KABE THERM AKORD podano w p. 3.
2.

PRzEzNAczENlE, zAKREs l WARUNK| sTosoWANlA

Zestaw wyrobów KABE THERM AKORD jest pżeznaczony do wykonywania ociepleń

ścianzewnętznych budynków nowowznoszonych oraz eksploatowanych, na

podłoźach

mineralnych,

1)

W ociepleniach KABE THERM AKORD powinny byó siosowane:
Płyty styropianowe co najmniej o właściwościachwynikających z kodu EPS

-11 - L2-W2 -

S5

-

P5

-

BS75

-

DS(N)2

-

DS(70,-)2

-

-

EN 13163

TR100 wg normy PN-EN

ln!@
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13'l63:20'13, co najmniej klasy E reakcji na, ogień wg normy
PN-EN 13501-1 +A1:2O1O
(odpowiadające okreŚleniu ,,samogasnące" wg Rozpoządzenia
Ministra lnfrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2oQ2 r., Dz. u. 75, poz.690, z póŹniejszymi zmianami),
spełniające
dodatkowo następujące Wymagania:

2)

-

wymiary powieżchniowe: nie więcej niż 600 x 12OO mm,
powiezchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z b|oków,

krawędzie płyt: proste, ostre bez wyszczerbień.
Siatki z włókna szklanego, stosowane zamiennie: o nazwie
KABE 145 lub bez i symbolu
hand|owym AKE 145 wg 4T-15-7373/20'13 lub o nazwie
KABE 175 lub bez isymbolu
handlowym ST-112-1OOtl KM wg AT-.l5- 8339i2O1O.

3) Łączniki mechaniczne,

4)

określone w projekcie ocieplenia, dopuszczone do obrotu.
Materiały do wykańczania miejsc szczególnych e|ewacji, takie jak:
listwy, taśmy, siatki

narożnikowe oraz materiały uszczelniające
W projekcie

iinne akcesoria systemowe pzewidziane

technicznym ocieplenia.

Układy ociepleniowe KABE THERM AK.RD,

z

płytami styropianowymi

o

grubości

20 * 300 mm, z wyprawami tynkarskimi i powłokami malarskimi
wg p. .l, zostały sklasyfikowane
jako nierozprz estrzeniające ognia pzy działaniu
ognia

od strony elewacji (NRo). klasyfikacja
dotyczy systemu stosowanego na podłożu niepalnym, klasy
co najmniej A2-s3,do reakcji na
ogień wg normy PN-EN 1350.1-1+A1:201O.
stosowanie zestawu wyrobów objętego Aprobatą powinno
być zgodne

technicznymi opracowanymi dla określonych obiektów. projekt powinien
uwzględniać:
obowiązujące normy i pzepisy budowlane, a w szczególności

'

o
.
r

z

projektami

rozpoządzenie Ministra
z dnia 12 kwietnia 20o2 r., w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki iich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 2002 r., poz.690, z
lnfrastruktury

późniejszymi zmianami),

postanowienia niniejszejAprobatyTechnicznej,
|nstrukcję

ffB nr 44712009,

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych
lTB: CzęśćC. Zeszyt 8,
oraz określaćco najmniej:

.
.
.
,

sposób pzygotowania podłoza,
rodzaj igrubośćpłyt styropianowych,

rodzą,liczbę i rozmieszczenie łączników mechanicznych (jeżeli
są stosowane),
sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeżyokiennych
cokołów, dylatacji i in.),

i drzwiowych, balkonów,

nnnn@
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Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnić dostarczanie odbiorcom
skompletowanych zestawów wyrobów i elementów wchodzących w skład systemowego układu
ociepleniowego KABE THERM AKORD
w pĄektach technicznych ociepleń.

-

według specyfikac,ji wyrobów i elementów, zawańych

Ocieplenia budynków systemem KABE THERM AKORD powinny być wykonywane pzez
wyspecjalizowane firmy,

z

uwzględnieniem firmowych wytycznych Wnioskodawcy niniejszej

Aprobaty Technicznej.

Temperatura otoczenia w czasie nakładania iwiązania wyrobów wchodzących w skład
zestawu KABE THERM AKoRD powinna wynosić od + 5 do + 30 'c.
3,

WŁAŚcWoścl TECHNlczNE. WYMAGAN|A

3.1. Wyroby Wchodzące W skład zestawu

3.1.1. Zaprawy klejące. Zaprawy klejące KOMB| S i KOMB| OPT| S / KOMB| PREM|UM

s i KoMBl i KoMBl oPTl / KoMBl PREM|UM

powinny spełniać Wymagania podane

W

tablicy 3.

Tablica 3
Poz,

właściwości
2

1
1

2
3

4

5

Wygląd
Zawańośó popiołu W temp, 450
"C, o/o
Gęstośó nasypowa, g/cmJ

odpornośćna Występowanie
rys skurczowych w warstwie
o gruboścido 8 mm
Przyczepnośó, MPa:

Wymagania
KoMBl / KoMBl
oPT / KoMBl
KoMBl PREM|UM s
PREMlUM
KoMBl s / KoMBl
oPTl s /
3

4

jednorodna sucha mieszanka, bez
zbryleń, po zarobieniu Wodąjednorodna
masa bez rozwarstwień i orudek
98,80

Metody badań

t 0,5

98,22

r

0,5

1,52!10%

1,53t10%
brak rys

ZUAT-

15N.0312010

PN-EN 10973:2000

zU^T-

15N.0312010

a) do betonu:

-

W

stanie powietźno-suchym

po 2 dniach zanurzenia W

wodzie i 2 h suszenia
po 2 dniach zanurzenia W
wodzie i 7 dniach suszenia

b) do styropianu:

-

W

stanie powietrzno-suchym

po 2 dniach zanużenia W

wodziei2hsuszenia

po 2 dniach zanużenia W
wodzie i 7 dniach suszenia

>

0,25

>

0,08

>

0,25

>

0,08

>

0,03

>

0,08

zUAr-

15N.0312010

nf_-.]tl!@
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3.1.2. Środek gruntujący PERMURO GT (GB/GK), Środek gruntujący PERMURO GT

(GB/GK) powinien spełniać wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4
Poz,

właściwości
2

1
1

Wygląd

2

Gęstośó objętościowa, g/cm
Zawańośó suchej substancji,

4

Wymagania

Metody badań

3
jednorodna ciecz bez
qrudek i zanieczvszczeń

4

1,4x10o/o
%

p, 5.6,1

PN-EN lso 2811-1:2012

56,7 (-2,8l+5,7)

Zawańość popiołu, %, W temp,:
- 450 "c

80,3 r 4,0
48,5 ! 2,4

zUAI-15N.0312010

3.1,3. Środek gruntujący NOVAL|T GT. Środek gruntujący NoVAL|T GT powinien
spełniać Wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5
Poz.

właściwości

Metody badań

3

4

2

1
1

Wymagania

Wygląd

jednorod na ciecz bez

2

Gęstośó objętościowa, g/cm"

3

Zawańośó suchej substancji,

4

Zawańośó popiołu, %,
- 450

- 900

,c
,c

%

qrudek i zanieczvszczeń

p. 5,6.1

1,3!10o/o

PN-EN lso 2811-1.2012

47 ,9

(-2,4l+4,8)

W temp.:

80,3 n 4,0
48,5 r 2,4

zUAT-l5N.0312010

3.1.4. Środek gruntujący ARMAS|L GT. Środek gruntujący ARMAS|L GT powinien
spełniać Wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6
Poz,

właściwości
2

1
1

Wygląd

4

Zawańośó popiołu, %,
- 450

- 900

'c
,c

Metody badań

3
jednorodna ciecz bez
qrudek i zanieczvszczeń

4

,1,35t10%

Gęstośćobjętościowa, g/cm3
Zawańośó suche.J substancji,

Wymagania

%

W temp.:

p. 5.6,1

PN-EN lSO 281 1-1:20,12

(-2,5l+4,9)

49

"l
79,0
51,0

i

t

3,9
2,5

ZUAr45N.0312010

flf_lI!@
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3.1.5. Akrylowa masa tynkarska. Masa tynkarska PERMURO AKORD powinna
spełniać wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7
właściwości

Poz.
1

2
3

4

Metody badań

3

4

jednorodna ciekła masa, bez grudek

Wygląd

zanieczyszczeń
70,0 G3.5/+7.0)

i

90,6
56,1

,c

odpornośó na powstawanie
rys skurczowvch

i

1,65ł10%

Gęstośćobjętościowa, g/cm3
zawańośćsuchei substancii. %
Zawańośc popiołu, %, W temp,:
,c
- 450
- 900

5

Wymagania

2

1

zUAT15^/.03/20,10

4,5

r 2,8

brak rys W Warstwie o grubościróWnej

średnicynaiwiększego ziama

3.1.6. Polikrzemianowa masa tynkarska. Masa tynkarska NOVAL|T

T

AKORD

powinna spełniać Wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8
właściwości

Poz,

Wymagania

1

2
3

4

5

Metody badań

3

1

jednorodna ciekła masa, bez grudek

Wygląd
Gęstośó objętościowa, q/cm3
zawańośćsuchei substancii. 7o
Zawańość popiołu, %, W temp,:
- 450 "C
- 900 "C
odpornośó na powstawanie
rys skurczowych

zanieczyszczeń
,l

,65

r

,l0

4
i

%

70,0 (- 3,5/+7,0)
89,4
53,3

ZUAr-

,l5^/.03/20,10

r 4,5
r 2,6

brak rys W Warstwie o grubościróWnej

średnicynaiwiekszeqo ziarna

3.1.7. Silikonowa masa tynkarska. Masa tynkarska ARMAS|L

T AKORD

powinna

spełniać wymagania podane w tablicy g.

Tablica 9
Poz,

właściwości
2

1
1

2

4

Wygląd

3
jednorodna ciekła masa, bez grudek

zanieczyszczeń
1,6!10o/o

Gęstośćobjętościowa, g/cŃ
ZaWańośćsuchei substancii, %
Zawańość popiołu, %, W temp,:
,c
- 450
- 900

5

Wymagania

71,0 (-3,5/+7,0)

,c

odpornośó na powstawanie
rys skurczowvch

87 ,3

53,7

!
r

4,4
2,7

W Warstwie o grubości róWne]
śred nicy naiwiększego ziar na

brak rys

Metody badań
4
i

zUAT15^/.03/2010

]nn@
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3.1.8. Farby elewacyjne. Farby elewacyjne ARMAS|L F i NOVAL|T F powinny spełniać
Wymagania normy PN-c-819'l3:1998 oraz podane w tablicy ,l0.

Tablica 10
właściwości

Poz,

2

4

ARMAS|L F

2

1
1

Wymagania

3

4

jednorodna cjecz bez grudek

Wygląd
Gęstośćobjętościowa, g/cmJ
zawartość suchei substancii. %
Zawańość popiołu, %, W temp,:
- 450
- 900

NoVAL|T F

,c
,c

zanieczvszczeń
,1,53i10%
1,58

t10

5

i

%

i

3,0

63,6

t

3,2

t
87 ,3 r

4,3
4,4

75,0
85,1

r
t

3,9
4,3

60.9
86,6

Metody badań

ZUAr-

,l5N.03l2010
PN-EN

lso

2811 :2002

zUAT-

15N.0312010

3.2. Układy ociepleniowe

Wymagane właściwości
techniczne układów ociepleniowych KABE THERM AKORD
podano W tablicy 1 ,l
.

Tablica
Poz.

właściwości

2

3

4-

Wymagania
3

4

2

1
1

Wodochłonnośópo 1 h, g/m':
warstwa zbrojona
warstwa wierzchnia
Wodochłonnośópo 24 h, glm2,.
warstwa zbrojona

.
.
.
.
.

układ z tynkiem akrylowym

układ z tynkiem polikzemianowym
układ z tynkiem silikonowym

Mrozoodpornośó Warstwy Wierzchnie.J
Przyczepność Warstwy wierzchniej do

1000
1000
< 130
< 110
< 130
< 150
brak zniszczeń typu: rysy,

wykruszenia, odspo]enia,
spęcherzenia

8

9

10-

.
.

w warunkach laboratoryjnych
po staźeniu
po cyklach mrozoodporności

.
.

akrylowymi

odpornośćna uderzenie ciałem twardym,
po stażeniu, kategoria, z tynkami:
polikżemianowymi

silikonowymi
opór dyfuzyjny Względny, m
Klasyfikacja ogniowa w zakresie
rozpżestrzeniania ognia przez ścianyprzy
działani! ognia od strony elewacii
i

zUAr15^/.03/

2010

styropianu, MPa:

o

1{

Metody
badań

>
>
>

0,08
0,08
0,08

lll
ll

<2,0
nierozpżestzeniający ognia

(NRo)

PN-B-

02867:,l990

Klasyfikacja dotyczy układów
klasyfikacja
układóW ociepleniowycho stosowanych na podłożu niepalnym, kIasy co nalmnleJ
naimniei A2-s3.d0
-s3,
reakcji na ogień Wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010
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4. PAKoWANIE, PRZECHoWYWAN|E l TRANSPoRT

Wyroby wchodzące w skład zestawu, objętego niniejszą Aprobatą Techniczną powinny
być dostarczane W oryginalnych opakowaniach Producentów oraz pzechowywane itransportowane zgodnie z instrukcjami Producentów.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta podająca co najmniej następujące dane:

-

nazwę iadres Producenta,

identfikację wyrobu zawieąącą nazwę wyrobu,
nr Aprobaty Technicznej

numer

i

lTB AT-15-941712014,

datę Wystawienia kĘowej deklaracji zgodności,

termin pzydatności do użycia (jeślijest określona),

masę netto (ieślijest określana),
podstawowe warunki stosowania,
nazwę jednostki ceńyfikującej, Kóra brała udział w ocenie zgodności,

znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny
z rozpoządzeniem Ministra lnfrastruKury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U, Nr 198l2oo4, poz.2Q41, z późniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli

z

odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania Wyrobu na

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r, w sprawie oznakowania
oPakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
(Dz. U. z2O12 r., poz. 445) oruz dołączania informacji określającej zagrożenia dla zdrowia lub

życia, wynikające z kańy charakterystyki na podstawie rozpoządzenia (WE) nr 190712oo6 (ze
zmianami) parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Ęestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), do wyrobu powinna być dołączona
dokumentacja

w

odpowiedniej formie, zawieĘąca wymagane

pzez pzepisy

prawne

oznakowania i informacje.
5.
5.1. Zasady

Zgodnie

ocENAzcoDNoścl

ogólne

zań.4, al1.5

Wyrobach budowlanych (Dz.

ust. 1, pkt, 3 oraz ań. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 f. o

U. Nr

9212004, poz. 881,

z

późniejszymi zmianami) zestaw

wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu

i
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w

zakresie odpowiadającym jego

właściwościomuzytkowym i pzeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności,wydał
krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-1 5-941712014 i oznakował wyroby

znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobóW deklarowania zgodności WyrobóW budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2005, poz. 2041 , z późniejszymi zmianami) oceny
zgodnościzestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścianzewnętznych budynków
sysiemem KABE THERM AKORD

z

Aprobatą Techniczną lTB AT-15-9417/2014 dokonuje

Producent, stosując system 2+,

W pzypadku

systemu 2+ oceny zgodności, Producent może Wystawić krajową

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-1 5-9417l2o14 na podstawie:

a)

zadania producenta:

_

-

Wstępnego badania typu,

zakładowej konholi produkcji,

badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym,
prowadzonych pżez producenta, zgodnie z ustalonym planem badań obejmującym
badania wg p. 5.4.3,

b) zadania

-

akredytowanej jednostki:

ceńyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wsiępnej inspekcji zakładu

produkcyjnego

i

zakładowej kontroli produkąi oraz ciągłego nadzoru, oceny

i

akceptacji zakładowej kontroli produkcji.
5.2.

Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości
techniczno-uzytkowe, wykonywanym pżed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu.
Wstępne badanie typu obejmuje:
a) wodochłonnośćwarstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej,
b) mrozoodpornośó warstwy wieżchniej,

c)

pzyczepnośćwarstwy wiezchniej do styropianu,

d) odporność na udezenie,
e)

opór dyfuzyjny,

f)

klasyfikację ogniową w zakresie rozpzestzeniania ognia pzez ściany pzy działaniu ognia
od strony elewacji.
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Badania, które
techniczno

-

w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia

1a16

właściwości

użytkowych zestawu wyrobów, stanowią wstępne badanie typu

w

ocenie

zgodności.
5.3,

Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

1.

sprawdzanie surowców i wyrobów oraz specyfikację wyrobów wchodzących w skład

zestawu

i

sprawdzanie dokumentów potwierdzających ich właściwości
techniczno-

użytkowe,

2.

kontrolę ibadania w procesie wytwazania oraz badania gotowych wyrobów (p.5.4.2),
prowadzone pżez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i

procedur okreŚlonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmiezających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściWościach.

Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyroby Są jest zgodne z Aprobatą
Techniczną lTB AT-15-94'1 7/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny byó systematycznie
Ęestrowane. zapisy Ęestru powinny potwierdzać, że wyroby wchodzące w skład zestawu
spełniają kryteria oceny zgodności. poszczególne wyroby lub pańie wyrobów i związane z nimi
szczegóĘ produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identlikacji i odtwożenia.
5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.{. Program badań, Program badań obejmuje:

a)
b)

badania bieżące,
badania okresowe.

5.4.2, Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: zapraw klejących, mas
tynkarskich, preparatów gruntujących i farby elewacyjnej w zakresie:

a)
b)

wyglądu,
gęstości objętościowejlub nasypowej.
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

1)

zapraw klejących w zakresie:

a) zawańości popiołu,

na_-.]nD@
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2)
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odporności na powstawanie rys skurczowych,

pzyczepności do betonu ido styropianu,

mas tynkarskich w zakresie:

a)
b)

zawańości suchej substancji,
zawańości popiołu,

c)

3)

4)

odporności na powstawanie rys skurczowych,
preparatów gruntujących ifarb elewacyjnych w zakresie:

a)
b)

zawańości popiołu,
zawańości suchej substancji,

układów ociepleniowych w zakresie stopnia rozprzestzeniania ognia

pżez ścianypzy

działaniu ognia od strony elewacji.
5.5. Częstotliwość badań

Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie
rzadziej niż dla każdej pańii wyrobów. wielkośćpańii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny być wykonywane nie zadziel niż ruz na g lała,
5.6. Metody badań

w
3+11,

badaniach należy stosować metody badań według norm wymienionych w tablicach

5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N-O301O.
5.8. Ocena wyników badań

wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej lTB, jeżeli wyniki wszystkich badań
są pozytywne,
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PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna lTB AT-15-941712014 jest dokumentem stwierdzającym pzydat-

nośćzestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścianzewnętznych budynków systemem
KABE THERM AKORD w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.
Zgodnie z ań, 4, ań.5 ust. 1, pkt. 3 oraz ań. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o
Wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 9212004, poz. 881 z późniejszymi zmianami) zestaw
wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu

pzy

i

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego
właściwościomużytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności,wydał

stosowany

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-1 5-9417l2o14 i oznakował wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6.2, Aprobata Techniczna lTB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów
o ochronie własnościpzemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2ooo r.
Prawo własnościpzemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz, 1410, z późniejszymi
zmianami). zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB.

6.3, lTB wydając Aprobatę Techniczną nie bieze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.4. Aprobata Techniczna lTB nie zwalnia producentów wyrobów, wchodzących w skład
zestawu, objętego niniejszą Aprobatą Techniczną od odpowiedzialności za właśc|wąjakość

tych wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściweich
zastosowanie.
6,5.

w treściwydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych

z wprowadzaniem do obrotu istosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykonywania
ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KABE THERM AKORD należy zamieszczać
informację o udzielonej temu zestawowi Aprobacie Technicznej lTB
7.

Ar -15-9417l2o14.

TERM|N WAżNoŚcl

Aprobata Techniczna lTB AT-15-9417/20.14 jest ważna do 30 grudnia 2O19

r,
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WażnośćAprobaty Technicznej lTB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej
wnioskodawca lub formalny następca wystąoi w tej sprawie do lnstytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące

pzed upływem terminu ważnościtego

dokumentu.

KoNlEc
lNFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty zwiąane
PN-B-02867:1990

Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia pnez ściany

PN-83/N_03010

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do pńbki

PN-EN 13163:2013

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sĘropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN '1097_3:2000

Badania mechanicznych

i

fizycznych właściwości
kruszw, oznaczanie

gęstoścl nasypowej i j a m istośrci

PN-EN

lso

Fańy i lakiery. oznaczanie gęstosci. Częśń1. Metoda piknometryczna

2811:2012

AT-15-7373l2o13

Siatka z włókna szklanego

zUAr-l5N,o3l2010

Ze§aw wyrobów do wykonywania ociepleń ścianzewnętnnych z

AKE 145

zastosowaniem sĘropianu jako materiafu termoizotacyjnego i pocienionej
Wp raw elewacyj nej ( ET l C S)
lnstrukcja lTB Nr
44712009

Złożony system izolacji cieplnej ścianzewnętrznych budynków ETICS.
Zasady pĄektowania i wykonywania

warunki Techniczne wykonania i odbioru Robót Budowtanych. częśćc zeszyt B, Bezspoinowy
system ocieplania ścianzewnętrznych budynków

Raporty, sprawozdania z badań, oceny i klasyfikacje

1,

z badań nr

374t13, 375t13,377l13, g78t13,324t14,325t14, 327t14,
186/13/sG, 187/13/sG, 188/13/sG, 189/13isc, 19o/13/sG, 189/14lsc, 193/14lsc,

Sprawozdania

197ll4lsc, 207l14lsc, 209l14lsc, 212l14tsc, 214tl4tsc, 2|gtl4tsc, 222l14tsc,
250/14lsc, 2511,14lsc, 252l14tsc, 253l14tsc, 255t14lsc, 257t14lsc, 258tl4tsc,
259l14lSG. lnstltut Ceramiki

i

Materiałów Budowlanych. Oddział Szkła i Materiałów

Budowlanych w Krakowie. Kraków 21.13 i 2014

r.
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SG-38/14. Klasyfikacja

w

zakresie stopnia rozpzestzeniania ognia

16n6

pżez ściany

zewnętrzne od strony zewnętznej. lnstyiut ceramiki i Materiałów Budowlanych. oddział
Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Kraków 2014 r.
J.

NM-06593R:06/BN/'14. opinia specjalistyczna dotycząca wprowadzenia siatki szklanej

ST

112-10017 KM oraz farb elewacyjnych

ARMAS|L F |NOVAL|T F so systemu ociepleń

KABE TERM AKORD. Zakład Materiałów Budowlanych lTB. Warszawa 2014

r.

