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lnstytut feramiki
Materiatów Budowlanych

31-983 Kraków I ul. Cementowa 8
Tel,:48 12683 79oo l info@icimb.pl I www.icimb.pl
|

Członek Europejskiej Organizacji ds. Oceny

Technicznej- EOTA

i

KRAJOWA OCENA TECH N ICZNA
lGi M B-KOT -2018/0050 wydan ie 2
DziałĄąc na podstawie rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury i Budownictwa
zdnia 17listopada2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz,U. z2016 r, poz.1968) lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w wyniku
postępowania pzeprowadżonego na wniosek producenta:

FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Śląska 88,40-742 Katowice
użytkowych wyrobu budowlanego
stwierdza pozytywną ocenę właściwości
do zamierzonego zastosowania
:

Zestaw \^Ą/robów do wykonywania ociepleń ścian
zewnętrznych budynków
KABE THERM RENO

lnstytutu Cer

Budowlanych

Wydano w Krakowie, 04.02,2021r,

KĘowa ocena techniczna |CiMB-KOT-201B/0050 wydanie

Termin wazności: 20.12.2O23

r.

2 zastępuje |C|MB-KOT-2)18/0050
z dnia 20.12.2018 r. izawiera 29 stron, w tym 2załączniki. które stanowią integralną
częśó oceny.
Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna byc powielana w całości,w tym przekazywana drogą
elektroniczną. Częściowe kopiowanie jest dozwolone za pisemną zgodą Sieó Badawcza Łukasiewicz
- lCiMB. Kazde częściowe kopiowanie musi być w taki sposób oznaczane.
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Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej kĘowej oceny technicznej jest złożonyzestaw izolacji cieplnej
zWprawami tynkarskimi (ETICS) o nazwie handlowej KABE THERM RENO, w którym jako
wyrób do izolacji cieplnej są stosowane produkowane fabrycznie płyty ze styropianu (EPS)
według normy PN-EN 13't63.
Wykonanie ociepleń z zastosowaniem zestawu KABE THERM RENO, objętego niniejszą
krajową oceną techniczną, polega na umocowaniu do istniejących ścian,od zewnątz,
warstwowego układu, składającego się z płyt ze styropianu i warstwy wiezchniej
(wykończeniowej), składającej się z jednej lub kilku warstw wykonywanych na budowie,
z których jedna zawiera siatkę zbrĄącą. Warstwa wiezchnia jest nakładana bezpośrednio na
płyty styropianowe, bez pustki powietznej.
Zestaw KABE THERM RENO obejmuje wyroby (składniki) produkowane fabrycznie przez
producenta zestawu illub przez poddostawców. Producent zestawu jest odpowiedzialny za
wszystkie jego składniki określonew niniejszej kĘowej ocenie technicznej. Producentem
zestawu wyrobów KABE THERM RENO jest FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o., ul. Śląska 88,
40-742 Katowice. Zestaw wyrobów KABE THERM RENO jest produkowany w zakładach
zlokalizowanych przy ul.Śąskiej 88,40-742 Katowice, w Woli Batorskiej 457,32-007
Zabiezow Bocheński olaz przy ul. Milenijną 12114,97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Skład zestawu wyrobów KABE THERM RENO oraz sposób mocowania pzedstawiono
w Tabeli 1.

Tabela 1, Sposób mocowania oraz skład zestawu wyrobów KABE THERM RENO

Sposób mocowania: system kleiony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym
Grubość
Zu:życie
Składnik
Wyrób do izolacii cieplnei
PĘty styropianowe EPS według PN-EN 13163

Wymiary powiezchniowe: nie większe niz 600 x 1200 mm;
20 + 300
powierzchnie płyt. szorstkie, po krojeniu z bloków,
mm
płyt:
prostokątn
krawędzie
e, ostre, bez wy szcze rbie ń.
Zapravry klejące do mocowania płyt EPS do podłoża betonowego
(stosowane zamiennie)

KoMBl

s

Sucha mieszanka, którą pzed użyciem należy zmieszać
z wodą w propoĘi wagowej 1O0 : (22 + 24)

ok.4,0
kglm2

KoMBl

ok.4,0
Sucha mieszanka, którą przed użyciem należy zmieszać
kg/m2
zwodą w proporcji wagowej 100 : (24 + 26)
Kleje poliuretanowy do przyklejania płyt styropianowych do podłożabetonowego
d rew nopochod ne go ( stosowa ny zam ien n ie z zapraw ami klej ącym )
ok. 0,1
KoMB! RAPID
kg/m2
Piana poliuretanowa gotowa do uzycia
Łączniki mechaniczne
Dopuszczone do stosowania w systemach ociepleń ET|CS
na podstawie stosownych dokumentów (ETA, KOT)
i

i
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Tabela 1. Sposób mocowania oraz sldad zestawu wyrobów KABE THERM RENO - ciąg
dalszy

Sposób mocowania do ścianociepIonych:
system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem
Składnik
Wyrób do izolacji cieplnej
Płyty styropianowe EPS według PN-EN 13,163

Zużvcie

Grubość

do 300 mm
łącznie
Wymiary powierzchniowe: nie większe niż 600 x 1200 mm;
z istniejącym
powiezchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków,
ociepleniem
krawędzie płyt: prostokątne, ostre, bez wy szczerbień.
podłoża
płyt
EPS do
betonowego
Zaprawy klejące do mocowania
(stosowane zamiennie)

KoMBl s

Sucha mieszanka, którą pzed użyciem należy zmieszaćzwodą
w proporcii waqowei 10O : (22 = 24)

ok.4,0
kglm2

KoMBl

ok.4,0
Sucha mieszanka, którą pzed użyciem należy zmieszać z wodą
kglm2
w propoĘi wagowej 100 : (24 + 26)
Kleje poliuretanowy do przykleiania pĘt styropianovvych do podłożabetonowego i
d rewnopochod nego (stosowa ny zam ien n ie z zapruw ami klej ącym )
ok. 0,1
KoMBl RAP|D
qotowa
poliuretanowa
kglm2
do użycia
Piana
Łącznikl mechaniczne ze stalowym trzpieniem rozporowym1)
Koelner TF|X-8S, Koelner TF|X-8ST według ETA-11l0144
K1-1 0N, K1-1 ONS według ETA-07 10221
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G według ETA-04/0023
EJOT H,l eco wedłuq ETA-1110192
WKTHERMo8 według ETA-,I 1 lO232
WKTHERM S według ETA-13lO724
Klimas Wkret-met screw in plug eco-drive według ETA-'1310107
BRAVOLL@ PTH-KZ 60/8 wedłuq ETA-05/0055
BRAVOLL@ PTH-S wedłuq ETA-08I0267
1) Mogą być stosowane inne łączniki mechaniczne ze stalowym tzpieniem rozporowym,
dopuszczone do stosowania w systemach ociepleń ET|CS na podstawie stosownych
dokumentów (ETA, KOT), pod warunkiem, że spełniają następujące wymagania:
i

.
.
.

średnicatalezyka > 60 mm
sztywnośćtalezyka ż 0,30 kN/mm
siły niszczące Rp i R > wartościprzedstawionejw Tabeli 3.
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Tabela 1. Sposób mocowania oraz skład zestawu wyrobów KABE THERM RENO - ciąg
dalszy
Warstwa wierzchnia stosowana w każdym sposobie mocowania
Zużycie
Grubość
Składnik
zbrojonej
wykonywania
warstwy
Zaprawa klejąca do

KoMBl

ok.4,0
Sucha mieszanka, którą pzed użyciem należy zmieszać
kglm2
zwodą w proporcii wagowei 100: (24 + 26)
Siatkiz włókna szklanego (stosowane zam ennie)

KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE
KABE

4,0 + 5,0
mm

145

AG 145
V 145
150 / KABE AVANT
AG 160
160
165 /

f 50

KABE AVANT 165

175
335

preparaty gruntuiące pod tynki

PERMURO GT
Ciecz gotowa do uźycia z tynkami akrylowymi i tynkiem
mineralnvm

0,28kglm2

NoVALIT GT
0,27 kglm2
Ciecz gotowa do uźycia z tynkami silikatowymi
ARMASIL GT
0,27 kglm2
Ciecz gotowa do użycia z tynkami silikonowymi
Wyprawy tynkarsk|e (stosowane zamiennie)

PERMURo

Akrylowe masy tynkarskie, gotowe do uzycia
-

PERMURo sP

faktura baranek, maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0;2,5;3,0 mm
- PERMURo sD
faktura kornik, maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0i2,5i 3,0 mm

PERMURO AKORD SP

Akrylowa masa tynkarska, gotowa do użycia, do aplikacji
mechanicznej
faktura baranek, maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0 mm
NoVALIT T
Silikatowe masy tynkarskie, gotowe do użycia
- NoVALIT T sP
faktura baranek, maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,Qi 2,5i 3,0 mm
- NoVALIT T sD
faktura kornik, maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0i2,5;3,0 mm

2,4 + 4,5
kglm2
2,3 + 4,5

Regulowana
uziarnieniem

kq/m2

2,0 + 2,5
kglm2

1,5:2,0
mm

2,5 + 4,5
kg/m2

2,5 + 4,5
kglm2

Regulowana
uziarnieniem

Łukasiewicz
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Tabela 1. Sposób mocowania oraz skład zesta*u *yroJo* KABE
dalszy

Składnik
Wyprawy tynkarskie (stosowane
NOVAL|T T AKORD SP

Strona 6/29

rienńńiŃo -.'uó
Zużycie

Grubość

zam ien nie)

Silikatowa masa tynkarska, gotowa do użycia, do aplikacji
mechanicznej
faktura baranek, maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0 mm
ARMASIL T
Silikonowe masy tynkarskie, gotowe do uzycia
- ARMASIL T SP
faktura baranek, maksymalne uziarnienie: 1,5; 2,0:2,5:3,0 mm
- ARMASIL T sD
faktura kornik, maksymalne uziarnienie: '1,5; 2,0:2,5i 3,0 mm

ARMASIL T AKORD SP

Silikonowa masa tynkarska, gotowa do użycia, do aplikacji
mechanicznej
faktura baranek, maksymalne uziarnienie: 1,5 mm
KoMBl DEcoR PRINT
Sucha mieszanka, którą pzed użyciem nalezy zmieszać
z wodą w proporcji wagowej 100 : (19 + 21)
faktury dekoracyjne według palety struktur producenta
maksvmalne uziarnienie: 0.5 mm
Preparat gruntujący
BUDOGRUNT ZG
Ciecz gotowa do stosowania pod farbę AKRYLATEX
Powłoki dekoracyjne (farby)
ARMASIL F
Ciecz gotowa do stosowania opcjonalnie z PERMURO AKORD,
NoVAL|T T AKoRD, ARMASIL T AKoRD
NoVAL|T F
Ciecz gotowa do stosowania opcjonalnie z PERMURO AKORD,
NoVAL|T T AKoRD, ARMAS|L T AKoRD

AKRYLATEX

o4.o2.2o2l

Ciecz z pigmentami gotowa do uzycia obligatoryjnie z KOMBl
DECOR PRlNT ifarbą LAZUR Z^/V
LAZUR z/W
Ciecz z pigmentami gotowa do użycia obligatoryjnie z KOMBl
DECOR PRINT ifarbą AKRYLATEX

2,2 + 2,8
kglm2

2,3 + 4,5
kglm2
2,3 + 4,5
kglm2

2,2kglm2

4,0 + 4,5
kg/m2

1,5;2,0
mm

Regulowana
uziarnieniem

1,5 mm

Regulowana
uziarnieniem

0,18 + 0,23
kg/m2

ok. 0,25
kglm2
ok. 0,25
kglm2
0,20 + 0,30
kglm2
0,10 + 0,11
kolm2

Właściwości
składników zestawu KABE THERM RENO przedstawiono w Załączniku 1.

W skład zestawu wyrobów KABE THERM RENO wchodzą również materiały uzupełniające
i akcesoria nie będące pzedmiotem niniejszej kĘowej oceny technicznej, jednakże producent
zestawu jest odpowiedzialny zaich kompatybilnośó i odpowiednie właściwości
użytkowe, jeśli
są dostarczane jako składniki zestawu, oraz za zapewnienie stosoWnych instrukcji ich
stosowania.

Niniejsza krajowa ocena techniczna obejmuje typy wyrobów, określoneprzez producenta,
wynikające z właściwości
użytkowych (pkt 3) oraz kombinacji składników zestawu.

J/2.
z,,J ŁuKaslewltrz
2.
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Zamierzone zastosowanie wyrobu

Zożony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów
ze styropianu (EPS) o nazwie handlowej KABE THERM RENO, objęty niniejszą krajową oceną
techniczną, jest przeznaczony do wykonywania ociepleń ścianzewnętżnych budynków nowo
wznoszonych i użytkowanych, bez istniejącego ocieplenia. Może być stosowany na ścianach
wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub
betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych) lub płyt OSB wg normy PN-EN 300
o gęstości nie mniejszej niż 780 kg/m3 iwytzymałościna zginanie nie mniejszej niz 16 MPa,
Mocowanie do płyt OSB odbywa się przy pomocy łączników oraz kleju poliuretanowego.
Układy ociepleniowe są wykonywane na nowych lub istniejących (modernizowanych) ścianach
pionowych. Mogą być również stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych,
zapewniających właściweodprowadzenie wód opadowych i śniegu,nie powodując ich
zalegania.

System KABE THERM RENO może być także stosowany do wykonywania drugiej warstwy
ocieplenia na ścianachjuż ocieplonych, jezeli istniejące ocieplenie wymaga renowacji lub
ścianawymaga zwiększen ia izolacyj ności term icznej,
Układy ociepleniowe są wykonywane z nienośnych elementów budowlanych i nie wpływają na
poprzez
statecznośćścian,do których jest mocowane, ale mogą wpływać na ich tnłałość
przeznaczone
zapewnienie zwiększonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie są
do zapewnienia szczelności konstrukcji budowlanej na przenikania powietrza.

Pzed pzystąpieniem do wykonania układów ociepleniowych zawsze należy poddać ocenie

stan podłoża. Płyty styropianowe należy pzyklejać zzachowaniem mijankowego układu spoin
pionowych. Powiezchnia klejenia powinna wynosić co najmniej 40 % powiezchni płyty.
Lączniki mechaniczne powinny przechodzić przez warstwę izolaĄi cieplnej (warstwy
w przypadku wykonywania drugiej warstwy ocieplenia) aż do podłoza i być zakotwione na
głębokośćwłaściwądla danego typu łącznika i rodzaju podłoża.

Stosowanie zestawu wyrobów KABE THERM RENO powinno być zgodne z projektem
technicznym opracowanym dla określonego obiektu oraz zv,ryĘcznymi producenta. Projekt
powinien uwzględniać:
obowiązqące normy i pzepisy techniczno-budowlane, aw szczególności rozporządzenie
Ministra lnfrastrukturyzdnia 12 kwietnia 2002r.wsprawiewarunkówtechnicznych, jakim
powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z2015 r, poz.1422

o
.

zpóźn.zm,),

postanowienia niniejszej krajowej oceny technicznej
oraz określaćco najmniej:
sposób pzygotowania podłoża,
grubośćpłyt styropianowych,
rodzą, ilość,rozmieszczenie i długośćłączników mechanicznych z uwzględnieniem
rodzaju podłoża,
sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeżyokiennych idrzwiowych, balkonów,
cokołów, dylatacji i in.).

o
o
.

o

Zestaw wyrobów KABE THERM RENO na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 - s3,
d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1) lub z płyt OSB o grubości nie mniejszej niż
12 ffiffi, został sklasyfikowany, jako nierozpzestzeniający ognia (NRO) przez ściany
zewnętrzne przy działaniu ognia od zewnątrz oraz jako docieplenie ścianzewnętznych
z istniejącym systemem ociepleń, przy zastosowaniu płyt styropianowych, o łącznej grubości

2.
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do 30 cm igęstości do 18,5 kgim3 lub

lciMB-KoT-2018/0050
wydanie 2 z dnia 04.02.202t

'13,0 kg/m3
poliuretanowym do podłoży drewnopochodnych.
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przypadku mocowania klejem

Roboty budowlane związane ze stosowaniem zestawu wyrobów KABE THERM RENO
powinny być wykonywane pżez wyspecjalizowane firmy zgodnie z instrukcjami producenta.
Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania składników zestawu wyrobów KABE
THERM RENO, objętych niniejszą krajową oceną techniczną, powinna wynosić od + 5 do + 25
'C, Przy prowadzeniu robót ociepleniowych należy przestzegać odstępów czasowych między
nakładaniem poszczególnych warstw, zgodnie z instrukcjami producenta.

t

Łukasiewicz
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Właściwośclużytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Właściwościużytkowe zestawu wyrobów KABE THERM RENO przedstawiono w Tabeli 2.
uźytkowe zestawu wyrobów KABE THERM RENO
Tabela 2. Właściwości

właściwość

zasadnicza

charaktervstvka
Stopie ń r ozpzestrzen an ia og n ia,
i

użvtkowa

kl

asyfi kacj a

NRo

Wodochłonnośćwarstwy zbrojonej po 1 godzinie,
kqlm2

Wodochłonnośćwarstwy wiezchniej po
kglm2

.1

< 0,5

godzinie,

PERMURo
PERMURO AKORD SP
--* -ŃóVALiT t---- -NOVAL|T T AKORD SP

Metoda
ocenv
PN-B02867:2013-06
EAD
040287-00-0404

< 0,5

_19,,5
_1g9

EAD
040287-00-0404

< 0.5

< 0,5
< 0.5

KoMBl DECOR PR|NT + BUDOGRUNT ZG
+ AKRYLATEX + LMURZM

< 0,5

Wodochłon nośćwarstwy zbrojonej po 24 godzi nach,
kolm2
Wodochłonnośćwarstwy wiezchniej po 24 godzinach,

EAD
040287-00-0404

< 0,5

kg/m2

PERMURo
PERMURO AKORD SP
NOVALIT T AKORD SP
ARMAS|L T
ARMAS|L T AKORD SP
KoMBl DECOR PR|NT + BUDOGRUNT ZG

AKRYLATEX + LAZURZM
Odpornośćna udezenie, kategoria
+

PERMU*Ro AKo*RD

SP_

PERMURo
NOVAL|T T AKORD SP

NoVAL|T T
" _"ARu^§lL T AK9.1ąD SP
ARMASIL T
KOMB| DECOR PR|NT + BUDOGRUNT ZG
+ AKRYLATEX + LMURZM

.

.

_0,5

'_0,5
ś1,0

.

< 0,5

EAD
040287-00-0404

< 0,5

'-0,5

.......

< 0,5

lll
ll

ll
ll

ll

lll
lll

EAD
040287-0o-o404

ż
4
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Tabela 2. Właściwości
uźytkowe zestawu wyrobów KABE THERM RENO

zasadnicza

charaktervstvka
Opór dyfuzyjny względny,

ś0.5
ś0,4

bez farby

ARMAS|L F
+ NoVAL|T F
NoVAL|T T
NOVAL|T T AKORD SP:
bezfarby
+ ARMAS|L F
+ NOVAL|T F
ARMAS|L T
ARMAS|L T AKORD SP:
bezfarby
+ ARMAS|L F
+ NOVAL|T F
KoMBl DECOR PR|NT + BUDOGRUNT ZG
+ AKRYLATEX + LAZURZM
M rozood porn ośćwa rstwy wie zch n iej, zniszczeni a
rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia

<

śo,4
<

t

i2hsuszenia

po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia
w warunkach laboratoryjnych
po 2 dniach zanurzenia w wodzie

*-* i2 h "ę"tl"głęn"i?""

po 2 dniach zanurzeniaw wodzie
i 7 dniach suszenia

EAD
40287-00-04c

< 0,4

ś0,4

ś2,0
ś2,0
ś0,4
typu

:

po 2 dniach zanurzeniaw wodzie i 2 h suszenie
po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu (EPS), MPa
yv"_ą.!:!]
nĘ 9h ą b9 ra tgry_inyęh
"w"
po 2 dniach zanurzenia w wodzie

2,0

ś2.0

w warunkach laboratoryinych
lz,-\.\rDl \)
o lo 2,dn!ac\ zanurzę;nla w wo'dzie'' ! 2 h suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia
w warunkach laboratoryjnych

^nrDl

2,0

s2,Q
ś0,4

PERMURo
PERMURO AKORD SP
NoVAL|T T
NOVAL|T T AKORD SP
ARMAS|L T
ARMAS|L T AKORD SP
KoMBl DEcoR pRlNT + BUDOGRUNT ZG
+ AKRYLATEX + LAZUR Z^ru
Pzyczepnośćzaprawy klejącej do betonu, MPa

KOMB|

Metoda
ocenv

m

+

S

- ciąg dalszy

Właśc!wość
użvtkowa

PERMURo
PERMURO AKORD SP:

KOMB|
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brak zniszczeń
brak zniszczeń
brak zniszczeń

brakzniszczeń
brakzniszczeń
brakzniszczeń

EAD
040287-0oO404

brakzniszczeń
0,25
> 0,08
>
>

0,25

0,25
> 0.08
>

EAD
o4o287-000404

>0,25
>

0,08

>

0,03

>

0,08

>

0,08

>

0,03

>

0,08

EAD
040287-000404

Łukasiewicz
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Tabela 2. Właściwościuzytkowe zestawu wyrobów KABE THERM RENO

zasadnicza

-

ciąg dalszy

właściwość
użvtkowa

charakterystvka

strona 11129

Metoda
oceny

Przyczepność kleju poliuretanowego do betonu, MPa
standardowe warunki aplikacji
zmieniona grubośćkleju (15 mm)
zmieniony czas otwarty (3 minuty)
zmieniona temperatura (0 "C)
zmieniona temperatura (35 "C)
Pzyczepnośćkleju poliuretanowego do płyt OSB, MPa

0,08
> 0,08
>

i*_0.9-8-

0,08
> 0,08

>

standardowe warunki aplikacji
zmieniona grubośckleju (15 mm)
zmieniony czas otwańy (5 minut)
zmieniona temperatura (5"C)
zmieniona temperatura (35 "C)
Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy
zbrojonej do styropianu (EPS), MPa

>

w warunkach laboratoryjnych
po 2 dniach zanurzeniaw wodzie i 2 h suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS),

>

>

EAD
040287-000404

"

0,08
0,08

EAD
040287-000404

>" 0,_0_9_

0,08
> 0,08

>

EAD
040287-000404

0,08

> 0,08
=,,,-q,9-9"

"

MPa

0,08
0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0.08
> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08
> 0,08

>

p9§!ąr"uęnl_q"_*__
PERMURO _"."w_wąr"qn"ke_c_h"ląb__oletoryily9j
----*

>

"

p,q_qyKhgtlnĘ_o_zoodp_op_o__ś_ęi

PERMURO AKORD SP

"

",,"_w"*W9,!:"!],nke

"_

"

ęh lgF ętąlo_ryj

n

y_c_h

" "p9_ _s_tąĘ_e_niq

po cykt ach

mro_4o g§ p9rnoś c_i

NovALlTT :o':']:[łffŁo*,1;lYTb"
po
:]

NOVALIT T AKORD

ARMAS|L

SP

T

ARMAS|L T AKORD

cyklach mrozoodporności

__w__Wąlq

__"

" ,

n"rągh ląF-qrą
p_o_

lo_1yj n"yp_h",,,,

_s_ląĘę!]!,l

po cyklach mrozoodporności
w warunkach lgbqląto_ryjnyc_h_
_p_o_§la!,"łęni"!ł" ___""
po cyklach mrozoodporności

SP "y__W9r"!an"b.e.ęhląbp-rą1o-rvjn"yę"h"
_s_tąrzęni"lł
.
,p_o_

p_9 9y_kl ą_c_Ę m 19_z.op d

KoMBl DECoR PR|NT

w_ _wą

p_9

1",11_o__ś

ru n_kągh |ąb 9 1a to_ryj
p"o_

,,

ę1

..........................>....0,_0__8_

_s_ler"łę!,,ju

Odpornośćna obciążenie wiatrem - badanie pzeciągania
łączników w stanie powietzno-suchym, N
Opor cieplny i wspołczynnik przenikania ciepła

0.08
0,08
> 0,08

>

n y_c_h

po cvklach mrozoodporności

EAD
040287-000404

,

>

według
Tabeli 3
według

Załącznika2

EAD
040287-000404
EAD
040287-00o404

'o

E
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Tabela 3. odpornośćna obciążenie wiatrem - badanie pzeciągania łączników w stanie
powietrzno-suchym, mocowanych na powiezchni płyt styropianowych
Łączniki, dla których znajdują
zastosowanie wyznaczone
siły niszczące
Płyty styropianowe, dla
których znajdują
zastosowanie wyznaczone

Łączn|ki mechaniczne wg Tabeli

1

Srednica talezyka łącznika, mm

>60

Grubość,mm
Wytzymałośćna rozciąganie
prostopadle do powiezchni czołowych,
kPa

>50
> 100

Rp

Minimalna:511
Średnia: 580

Rj

Minimalna: 499
Średnia: 558

l/)
E
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Pakowanie, transpoń lskładowanie oraz sposób znakowania wyrobu

Wyroby wchodzące w skład zestawu wyrobów KABE THERM RENO moźna transpońować
dowolnymiśrodkami, zapewniając stosowne zabezpieczenie opakowań pzed uszkodzeniem.
Wyroby wchodzące w skład zestawu KABE THERM RENO powinny być przechowywane
w nieuszkodzonych opakowaniachfabrycznych, w miejscach suchych, w temperaturze od + 5
do + 25 "C.
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny zrozpożądzeniem
Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania właściwościużytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U, z2016 r, poz.1966 z późn. zm.).
Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towazyszyć następujące
informacje:
dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pienrszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;
nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie
określićnazwę i adres siedziby producenta;
naaólai oznaczenie typu wyrobu budowlanego;
numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie zktorą zostały zadeklarowane
właściwości
uzytkowe;
numer krajowej deklaracji właściwości
użytkowych;
poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości
uzytkowych;
jednostki
nazwa
certyfikującej, która uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości
właściwości
uzytkowych wyrobu budowlanego;
adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.

.
.
.
.

.
.
.
.

W odpowiednich pzypadkach wrazz krajową deklaracją właściwóści
użytkowych powinna być
dostarczana lub udostępniana kańa charakterystyki lub informacje o substancjach zawarlych
w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w ań. 31 lub ań. 33 rozpoządzenia
(WE) nr 190712006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
Ęestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiącego mieszaninę niebezpieczną według
rozporządzenia REACH, powinno być zgodne z wymaganiami rozpoządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 l$/ietnia 2012 r, w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity:
Dz.U. z 2Q15 r, poz. 450) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr
127212008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67l548lEWG i 1999/45M/E
or az zmieni aj ące g o r ozpouądze n e (WE) n r 1 907/2006.
i

A
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Ocena i weryfikacja stałościwłaściwości
użytkowych

KĘowy system oceny i weryfikacji stałościwłaściwościużytkowych
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
5.1.

2016 r,
w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z2016 r, poz,1966 z póżn. zm.) oceny

i

weryfikacji stałościwłaściwościużytkowych zestawu wyrobów KABE THERM RENO

dokonuje producent, stosując system według Tabeli 4.

Tabela 4. Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych

Grupa wyrobów
budowlanych

zamierzone zastos owa n e
wyrobów budowlanych
i

wKlasy

Krajowy system
oceny iweryfikacji
stałośc!właśclwości
użvtkowvch

Złożone
A1*, A2*, B*, c*
1
- do zastosowań
zestawy/systemy
A1 "", A2**, B**,
podlegających wymagan iom
izolaĄi cieplnej
c**, D, E,
2+
dotyczącym reakcji na ogień
(A1 do E)***, F
z wyprawami
tynkarskimi lub
innymi rodzajami
- do pozostałych zastosowań
2+
warstwy
elewacvinei
* Wyroby (materiały), w przypadku których na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji udoskonala się właściwościuzytkowe dotyczące reakcji na ogień (np. pzez dodanie
prod u któw hamujących pal nośó lub ogran iczenie zawańościmateriałów organicznych).
* \Ąfiroby (materiały), w pzypadku których na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie
produkcji nie udoskonala się właściwościużytkowych dotyczących reakcji na ogień (np, przez
dodanie produktów hamujących palnośclub ograniczenie zawańościmateriałów organicznych),
**
Wyroby (materiały), w przypadku których istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub
rozpoządzenia delegowane Komisji) pozwalająca na sklasyfikowanie ich właściwości
uźvtkowvch dotvczacvch reakcii na oqień bez pzeprowadzenia badań.
5.2. Ocena

właściwościużytkowych

W przypadku zmian surowców, składników, linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego, które
mogą wpłynąćna właściwości
użytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonać
ponownej oceny.

5.3. Zakładowa kontrola

produkcji

Producent powinien mieć wdrozony system zakładowej kontroli produkcji w zakładzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, pzyjęte przez
producenta, powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad
i procedur, włącznie z zapisami z prowadzonych badań. Zakładowa kontrola produkcji powinna

być dostosowana do technologii produkcji i zapewniać utrzymanie
deklarowanych właściwości
użytkowych wyrobu.

w

produkcji seryjnej

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje specyfikację i sprawdzanie suro,ivców i składników,
kontrolę i badania w procesie wytwazania oraz badania kontrolne (według pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad
i procedur określonychw dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

'ż.
4
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Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane, Zapisy rejestru powinny
użytkowych.
potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny iweryfikacji stałościwłaściwości
Poszczególne wyroby lub pańie wyrobów izwiązane z nimi szczegĄ produkcyjne muszą byĆ
w pełni możliwe do identyfikacji iodtwozenia.
5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne wyrobów gotowych obejmują badania bieżące oraz okresowe. Badania
należy prowadzić zgodnie z metodami wskazanymi w niniejszej kĘowej ocenie technicznej.
Badania bieżące obejmują sprawdzenie:
1) kleju poliuretanowego w zakresie:
- gęstości,
- czasu klejenia,
- czasu cięcia,
2) zapraw klejących, preparatów gruntujących, wypraw tynkarskich orazfarb w zakresie:
- wyglądu zewnętznego,
- gęstości,
3) siatek z włókna szklanego w zakresie:
- wymiarów oczek w świetle,
- szerokościsiatki,
- masy powierzchniowej.

Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym plzez producenta planem
badań, ale nie zadziel niź dla kazdej pańii wyrobów. Wielkośćpańii wyrobów powinna być
określonaw dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
Badan ia okresowe wyrobów obej m uj ą sprawdzen
kleju poliuretanowego w zakresie:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

-

ie

:

rozszerzalności,
- wytrzymałościna ścinanie,
- przyczepnoścido betonu i do płyt OSB,
zapraw klejących w zakresie:
- zawańościpopiołu w temperatuze 450 oC,
, pżyczepnoścido betonu,
- pży czepnoścido styropianu,
siatek z włókna szklanego w zakresie:
- zawańościpopiołu,
- wytrzymałościna rozciąganie po przechowywaniu w warunkach laboratoryjnych
iw roztwoze alkalicznym, w kierunku osnowy iwątku,
- wydłużenia w kierunku osnowy iwątku,
preparatów gruntujących w zakresie:
- zawańości substancji suchej,
- zawartości popiołu w temperatuze 450 oC
mas tynkarskich w zakresie:
- zawartości substancji suchej,
- zawańościpopiołu w temperaturze 450 oC,
zaprawy tynkarskiej w zakresie:
- zawańości substancji suchej,
- zawartości popiołu w temperaturze 450 oC,
farb w zakresie:
- zawańości substancji suchej,
- zawartości popiołu w temperatuze 450 oC

Łukasiewicz
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Badan ia okresowe

u kładów ocieplen iowych obej m uj ą sprawdzen ie:
przyczepności warstwy wierzchniej do styropianu (warunki laboratoryjne),
- wodochłonności,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia.

-

Badania okresowe powinny byćwykonywane nie rzadzieiniżraz na 3lata.

2
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Pouczenie

Krajowa ocena techniczna lCiMB-KOT-2O18/0050 wydanie 2 jest pozytywną oceną
właściwości
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobów
KABE THERM RENO, które zgodnie z zamiezonym zastosowaniem wynikającym
z postanowień niniejszej oceny, wpływają na spełnienie podstawowych wymagań dotyczących
obiektów budowlanych, w których wyrób będzie zastosowany.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniającym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
Zgodnie z ustawą z dnia'16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz,U.
z2016 f. poz. 1570) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza krajowa ocena techniczna,
może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli producent
dokonał oceny i weryfikacji stałościwłaściwościużytkowych, spoządził krajową deklarację
właściwości
krajową oceną techniczną |C|MB-KOT-2O18/0050
użytkowych zgodnie
wydanie 2 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

z

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnień wynikających z pzepisów
o ochronie własnościpzemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własnościprzemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z2013l. poz. 1410). Zapewnienie tych
uprawnień należy do obowiązkow korzystających z niniejszej krajowej oceny technicznej.
lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wydając krajową ocenę techniczną nie bieze
odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych,
Krajowa ocena techniczna nie zwalnia producenta zestawu wyrobów od odpowiedzialności za
jego prawidłową jakość,a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za jego

właściwezastosowanie.

Waznośckrajowej oceny technicznej moze byó pzedłużana na kolejne okresy nie dłuższe niż
5 lat,

2.
L,
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Wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu

Normv i dokumentv zwiazane

EAD

040083-00-0404 Aożone systemy izolacji cieplnej (ETICS)
tynkarskimi

WO-KOT/04I02wydanie

1

PN-B-02867:2013-06

z

wyprawami

Warunki oceny właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego.
Aożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
(ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS)
Ochrona przeciwpożarowa budynków, Metoda badania stopnia
rozprzestzen ian ia og nia przez ściany

PN-EN 13'1§t+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnejw budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Część1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
reakcji na ogień

EAD

040016-00-0404

Siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrolący
zaprary nabazie cementu

|C|MB-KOT-2018I0O25 Krajowa Ocena Techniczna lClMB dla siatek z włókna
2
szklanego AKE 145, AKE 170, OPTIMA-NET 150

wydanie

ETA-1110144
ETA-07I0221
ETA-04/0023
1t}lgz
ETA-1110232
ETA-1310724
ETA-13!O1O7

ETA-1

ETA-05/0055
ETA-08/0267
ETA-16/0526
ETA-13/O392
ETA

18/0857

ioPTIMA-NET 165

Europejska Ocena Techniczna dla łączników
TF|X-8S, TFIX-8ST

Europejska Ocena Techniczna
Koelner K1-10N, Koelner Kl-1ONS

dla

łączników

Europejska Ocena Techniczna dla łączników ejotherm STR U 2G
iejotherm STR U 2G
Europejska Ocena Techniczna dla łącznika EJOT H,t eco
Europejska Ocena Techniczna dla łącznika WKTHERMo8
Europejska Ocena Techniczna dla łącznika WKTHERM S

Europejska Ocena Techniczna dla łącznika Klimas Wkret-met
screw in plug eco-drive
Europejska Ocena Techniczna dla łącznika BRAVOLL@ PTH-M
60/8

Europejska Ocena Techniczna dla łącznika BRAVOLL@ PTH-S
Europejska Ocena Techniczna dla siatek SSA-1363-145 i SSA1363-160
Europejska Ocena Techniczna dla siatek
A101

R 117 A101

Europejska Ocena Techniczna dla siatki 03-,t

iR

131

ż
4

ŁURaSleWlCZ
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Europejska Ocena Techniczna dla siatki GG-145
Europejska Ocena Techniczna dla siatki 03-43

|TB-KOT-202O|1426 Krajowa
|TB-KOT-2020|1427 KĘowa

Ocena Techniczna dla siatki ST 112-10017 KM
Ocena Techniczna dla siatki ST 2924-100/7 KM

klasvfikacie. rapońv i sprawozdania z badań

Rapońy klasyfikacyjne w zakresie rozpzestrzeniania ognia pżez

ściany

Nr: 01 587,1|1\|ZOONZP-Z i 01587.2|18IZOONZP-Z, O2716|20/ZOONZP lTB, Warszawa.

Sprawozdania Nr: 197ll3lSc, 198l13/SG, 199/13/SG,2O9l14lSG,212l14lSG,214l14lSG,
5 1 8/1 8/SG z badań wodochłonności, CiM B/Oddział w Krakowie.
l

Sprawozdania Nr: 197/13/SG, 198/13/SG, 199/13/SG, 250l14lSG, 251l14lSG, 252l14lSG,
5 1 8/1 8/SG z badań m rozood porności, Ci M B/Oddział w Krakowie.
l

Sprawozdania Nr: 2O1 l 1 4lSG, 207 l 1 4lSG, 2531 1 4lSG, 2541 1 4lSG,
zbadań odpornościna udezenie, lCiMB/Oddział w Krakowie.

2551

1

4/SG,

51 8/1

8/SG

Sprawozdania Nr: 2O9l14lSG, 212l14lSG, 214l14lSG, 217l1AlSG, 218l14lSG, 577l14lSG,
518/18/SG zbadań przepuszczalności pary wodnej, lOiMB/Oddział w Krakowie.
Sprawozdania Nr: 186/13/SG, 187l13/SG, 197l13lSG, 198l13/SG, 199/13/SG,222l14lSG,
251l14lSG,214114lSG, 518118/SG z badań przyczepności, lCiMB/Oddział w Krakowie.
Sprawozdanie Nr: 53/20lKG z badań kleju poliuretanowego, Łukasiewicz - lCiMB/Oddział
w Krakowie.

Sprawozdanie Nr LK00-00964114lRl l NK z badań kleju poliuretanowego, lTB, Warszawa.
Sprawozdanie Nr 774116lSG zbadań kleju poliuretanowego, lCiMB/Oddziałw Krakowie.
Sprawozdanie Nr AO20-03O855 z badań odporności na obciązenie wiatrem, TZÓS, Praga.

Sprawozdania

Nr: 1447l11lłSK, 2018115/SK, 752l16lSK, 753/16/SK,

1590/16/SK,
1591/16/SK, 1592l16/SK, 1593/16/sK, 1594/16/SK, 1595/16/SK, 1596l16iSK, 1597/,16/SK,
1598/16/SK, 1599l16lSK, ,1600/16/SK, 1601l16/SK, 1602/16/SK, 1603l16/SK, 601/18/SK,
602/18/SK, 189l13iSG, ,163/14lSG, 166/14lSG, 190/14lSG, 192l14lSG, 193/14lSG,
19411 lsc, 195/14lSG, 197l14lsc, 2o2l14lsc, 203114lsc, 767l15/SG, 768/1s/sc,
518/16/SG, 519/16/SG, 356/18/SG, 357/18iSG z badań identyfikacyjnych, lCiMB/Oddział
w Krakowie.

Opinia Nr NM-06593R:06/RZI16, lTB, Warszawa,

Łukasiewicz
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Załącznik 1 - Właściwości
składników zestawu KABE THERM RENO
płyt styropianowych (minimalne) w9 PN-EN 13't63+A1 :2015-03
Tabela Z1-1. Właściwości

właściwość

wvmaqanie
E

Klasa reakcii na ooień wo PN-EN 13501-1+A1:2010

Określony pzy
oznakowaniu cE
T(2)

Opór cieplny

Grubość
Dłuqość
szerokośó
prostokątność
Płaskośc
Stabilnoścwymiarów w warunkach:

L(2\

W(2)
S(5)
P(5)

- laboratoryjnych

- określonei temperatury i wilqotności

współczvnnik oporu dvfuzvineoo pary wodnei. u

wytzvmałośćna rozciaqanie prostopadłe do powierzchni czołowvch
wytzymałośćna zginanie
Tabela

Z1 -2.

DS(N)2
DS(70,-)2
20 do 40
TR80

BS75

\Nłaściwości
zaplaw klejących

właściwość

wymaqanie
KoMBl s

Jednorodna sucha mieszanka,

o jednolitej barwie,

Wygląd zewnętrzny
i

Gestość.ko/m3
Zawańośćpopiołu
w temperaturze 450 oC,

bezzbryleń

zanieczvszczeń mechanicznych
1332 + 1628

ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w świetle
dziennym, z odległości0,5 m

ś99,3

o/o

EAD
040287-00-0404

KoMBl

Wygląd zewnętrzny
Gestośc, kq/m3
Zawańośćpopiołu

w temperaturze 450 oC,

Metoda badań

o/o

Jednorodna sucha mieszanka,
ocena wizualna okiem
o jednolitej barwie, bezzbryleń
nieuzbrojonyrTl, w świetle
i zanieczvszczeń mechan icznvch dziennym, z odległości0,5 m
1386 + 1694
EAD
ś98,8
o4o287-00-0404

Tabela 21-3. Właściwości
kleju poliuretanowego KOMB! RAPID

właściwość

Gęstość,kq/m3
czas kleienia. minutv
Czas cięcia, minuty
Rozszezalnośćpo 60 minutach,
mm od qrubościpoczatkowei
wvtrzymałośćna ścinanie, kpa
Moduł spręzystości popzecznei, kpa

Wymaganie
24+30

Metoda badań

ś11

ś40

ś2,6
70,2 + 85.8
472 + 578

EAD
040287-00-0404

Łukasiewicz
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Tabela Z1-4. \Nłaściwościsiatek z włokna szklanego

KABE

145 (AKE 145 według Krajowej Oceny Technicznej IC|MB-KOT-2)18/0025 wydanie 2)

właściwość

szerokość,m
wymiar oczek w świetle, mm
Masa powierzchniowa, g/m2
Zawańoścpopiołu w temperaturze 625oC, o/o
Wydłużenie,%
- w stanie dostawy
po przechowvwaniu w rozMvorze alkalicznym
Wytrzymałośćna rozciąganie, N/mm
- w stanie dostawy
- po przechowywaniu w rozŃvorze alkalicznym
Wytrzym ałośćwzg lęd na, o/o
wytzymałośćw stanie dostawy odniesiona do

wytzym ałościpo przechowywaniu
w rozŃorze alkalicznvm
KABE V 145 (GG-145ws ETA 16/0526)

właściwośó

szerokość,m

Wymiar oczek w świetle, mm
Masa powierzchniowa, q/mz
Zawańośćpopiołu w temperaturze 625oC, o/o
Wydłuzenie, %
- w stanie dostawy
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym
Wytzymałośćna rozciąganie, N/mm
- w stanie dostawy
- po przechowvwaniu w roztworze alkalicznym
Wytrzymałośćwzględ na, o/o
wytrzymałośćw stanie dostawy odniesiona do
wytrzymałościpo pzechowywaniu
w roztworze alkalicznym
KABE AG 145 03-43 wg ETA-IB/OB17)

właściwość

szerokość,m

Wymiar oczek w świetle, mm
Masa powierzchniowa, g/m2
Zawańośó popiołu w temperaturze 625oC, o/o
Wydłużenie, %
- w stanie dostawy
- po przechowvwaniu w roztworze alkalicznym
Wytzymałośćna rozciąganie, N/mm
- w stanie dostawy
- po przechowvwaniu w roztworze alkalicznym
Wytrzym ałośćwzg lęd na, o/o
wytrzymałośćw stanie dostawy odniesiona do
wytrzymałościpo pzechowywaniu
w roztworze alkalicznvm

Wymaganie

!

1,1

1

Metoda badań

o/o

(4,0x4,5)t0,5
145 + 160
78,0 + 84,4

ś5,0
s 3,0

EAD
040016-00-0404

>35
>20
>50

Wymaganie
1,0 + 1

Metoda badań

o/o

G,7x3,8)t0,5
141 + 152
81,0 + 87,0
<

4,5

ś2,7

EAD
040016-00-0404

>35
>_20

>50

wvmaqanie
1,0 + 1

Metoda badań

o/o

(4,6x3,6)+9,5
145 + 149

75,0 + 85,0

ś4,5
ś3,0

EAD
040016_00-0404

>35
>_20

>50

Łukasiewicz
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Tabela Z1-4.Właściwości
siatek z włokna szklanego

KABE

150 /

KABE AVANT 150 PPTIMA-NET
właściwość
szerokość.m

- ciąg dalszy

150 wg |C\MB-KOT-2018/0025 wyd. 2)

wvmiar oczek w świetle, mm
Masa powierzchniowa, qim2
Zawańośćpopiołu w temperatuze 625oC, o/o
Wydłużenie,%
- w stanie dostawy
- po przechowrlwaniu w roztworze alkalicznym
Wytrzymałośćna rozciąganie, N/mm
- w stanie dostawy
- po przechowvwaniu w rozMvorze alkalicznym
Wytrzym ałośówzg lęd na, o/o
wytrzymałośćw stanie dostawy odniesiona do
wytzymałościpo pzechowywaniu
w roztworze alkalicznym
KABE AG160 (03-1 wo ETA 1B/OB57)

właściwość

Wymaganie
1,1 + 1

Metoda badań

o/o

(4,0x4,5)t0,5
146 158
80,5 + 87,3

ś5,0
s 3,0

EAD
040016-00-0404

>35
>20
>50

wvmaqanie
1,0 + 1
1,1 t 1

1,0 m
szerokośó, m
1.1 m
Wymiar oczek w świetle, mm

Metoda badań

o/o
o/o

(4,0x3,7)t0,5

156 (-3l+5) %
Masa powierzchniowa, g/mz
o/o
Zawańośćpopiołu w temperatuze 625oC,
81,8t5%
Wydłuźenie,%
ś5,0
- w stanie dostawy
po
przechowvwaniu
ś3,0
w roztworze alkalicznvm
Wytrzymałośćna rozciąganie, N/mm
- w stanie dostawy
>35
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym
>20
Wytrzym ałośćwzg lęd na, o/o
wytzymałośćw stanie dostawy odniesiona do
>50
wytzymałościpo pzechowywaniu
w roztworze alkalicznvm
KABE 160 (AKE 170wg |CiMB-KOT-201B/0025wydanie 2)

właściwość

szerokość,m
Wymiar oczek w świetle, mm
Masa powierzchniowa, g/m2
Zawańoścpopiołu w temperatuze 625oC,
Wydłuzenie, %

sirona 22129

Wymaganie
1,1

t1

EAD
04001 6-00-0404

Metoda badań

o/o

(3,5x3,8)t0,5
o/o

- w stanie dostawy
po przechowywaniu w rozŃorze alkalicznvm
Wytrzymałośćna rozciąganie, N/mm
- w stanie dostawy
po przechowywaniu w roztworze alkalicznym
Wytzymałośćwzględ na, o/o
wytrzymałośćw stanie dostawy odniesiona do
wytzymałościpo przechowywaniu
w roztworze alkalicznym

162 + 179
78,3 + 84,9

ś4,5
< 3,5

>35
>20
>50

EAD
040016-00-0404

Łukasiewicz
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Tabela Z1-4. \Nłaściwościsiatek z włókna szklanego

KABE
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KABE AVANT 165 (OPTIMA-NET
właściwość
szerokość,m
wvmiar oczek w świetle, mm
Masa powierzchniowa, g/m2

165 /

właściwość

ciąg dalszy

165 wg |CiMB-KOT-2j18/0025

Zawańośó popiołu w temperaturze 625oC, o^
Wydłużenie,%
- w stanie dostawy
- po przechowvwaniu w roztworze alkalicznym
Wytrzymałośćna rozciąganie, N/mm
- w stanie dostawy
po przechowywaniu w roztworze alkalicznym
Wytrzym ałoścwzg lęd na, o/o
wytrzymałośćw stanie dostawy odniesiona do
wytzymałościpo przechowywaniu
w rozM,t orze al kalicznvm
KABE 175 rsr 112-100n KM ws |TB-KOT-2020/1426)

szerokość,m
wvmiar oczek w świetle, mm
Masa powierzchniowa, q/mz
Zawańośćpopiołu w temperaturze 625oC,
Wydłuzenie, %

-

wvmaqanie

t

1,1

1

157 + 173
80,4 + 87,2
<

4,5

ś3,0

EAD
040016-00-0404

>35
>_20

>50

Wymaganie
1,0

t

1

(3,3x3,6)t0,5
o/o

165 (t 5) %
77,0 + 86,0

>_20

- w stanie dostawy

wytzymałościpo pzechowywaniu
w roztworze alkalicznym
(03-15wg ETA-18/0B57)

właściwość

Masa powierzchniowa, q/m2
Zawańoścpopiołu w temperaturze 625oC, oń
Wydłużenie,%
- w stanie dostawy
- po przechowvwaniu w rozŃorze alkalicznvm
Wytzymałośćna rozciąganie, N/mm
- w stanie dostawy
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym
Wytzymałośćwzględ n?, o/o
wytrzymałośćw stanie dostawy odniesiona do
wytzymałościpo pzechowywaniu
w rozht t orze a ka icznvm
l

Metoda badań

o/o

- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym
Wytzymałośćwzględ na, o/o
wytzymałośćw stanie dostawy odniesiona do

l

Metoda badań

(3,6x4,0)t0,5

ś4,5

1,0 m
szerokość,m
1.1 m
Wymiar oczek w świetle, mm

wyd. 2)

o/o

- w stanie dostawy
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym
Wytrzymałośćna rozciąganie, N/mm

KABE 335

strona 23/29

ś3,5

EAD

04001 6-00-0404

>35

>50

wvmaqanie
1,0 + 1
1,1 + 1

Metoda badań

o/o
o/o

(6,0x8,4)t0,5
325 + 352
80,0 + 90,0
< 5,5

ś3,0
45
>25
>_

>50

EAD
040016_00-0404

Łukasiewicz
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Z1 -5.
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Właściwości
łączników mechanicznych

właściwość

wymaqanie
Koelner TF!X-8S, Koelner TFIX-8ST
>60
srednica talezvka. mm
>2,o4
Obciążenie niszczące talerzyk, kN
> 0,60
Sztvwnośćtalerzyka, kN/mm
wedłuo ETA-1110144
Nośnośćna wvrywanie z podłoża, kN
K!-10N, K1-10Ns
>60
srednica talezvka, mm
> 1,23
Obciazenie niszczące talerzyk, kN
> 0,50
Sztvwnośćtalezvka, kN/mm
podłoza,
wedłuo
kN
ETA-0710221
Nośnoścna wvrywanie z
eiotherm STR U eiotherm STR U 2G
>60
średnica talezyka, mm
>
niszczące
talezyk,
kN
2,08
Obciązenie
> 0,60
Sztywnośćtalezvka, kN/mm
wedłuq ETA-04/0023
Nośnoścna wyrywanie z podłoża, kN
EJOT Hl eco
>60
srednica talezvka, mm
> 1,40
obciążenie niszczące talerzvk, kN
> 0.60
Sztywnośćtalezyka, kN/mm
wedłuq ETA-1110192
Nośnoścna wyrywanie z podłoza, kN
WK]I'HERMo8
>60
srednica talezvka. mm
> 4,30
obciazenie niszczace talerzvk. kN
> 0,60
Sztvwnośćtalerzyka, kN/mm
według ETA-1110232
Nośnośćna wvrywanie z podłoża, kN
WK, IHERM s
>60
mm
Srednica talezyka,
> 4,30
obciazenie niszczace talerzvk, kN
> 0,60
Sztvwnośćtalerzvka, kN/mm
Nośnośćna wvrywanie z podłoza. kN
wedłuo ETA-1310724
klimas wkret-met screw in pluq eco-drive
>60
średnicatalezyka, mm
> 2,80
obciażenie niszczace talezvk. kN
> 0,60
Sztywnośc talezyka, kN/mm
podłoza,
Nośnoścna wyrywanie z
kN
wedłuq ETA-1310107
BRAVoLl ,@ PTH_KZ 6018
>60
srednica talezvka. mm
>_
obciażenie niszczace talerzvk, kN
2,10
> 0,70
Sztvwnośćtalezvka. kN/mm
Nośnośćna wvrywanie z podłoża. kN
według ETA-05/0055
BRAVoLL@ PTH-S
>60
srednica talezyka, mm
>2,6
Obciązenie niszczące talezyk, kN
> 0,90
Sztvwnośćtalezvka, kN/mm
podłoża,
kN
wedłuq ETA-08/0267
Nośnośćna wvrywanie z

Metoda badań

EAD 330,196-00-0604

EAD 330196-00-0604

EAD 330196-00-0604

EAD 330196-00-0604

EAD 330196-00-0604

EAD 330196-00-0604

EAD 330196-00-0604

EAD 330,196-00-0604

EAD 330196-00-0604

Łukasiewicz
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preparatów gruntujących
Właściwości

właściwość
Wygląd zewnętzny
Gęstość,kg/m3
Zawańość suchej
substancii. %
Zawańośćpopiołu, 7o,
w temperaturze:
Wygląd zewnętrzny
Gestośc, kq/m3
Zawańość suchej
substancii, %
Zawańośćpopiołu, 7o,
w temperaturze:
Wygląd zewnętrzny
Gęstość,kq/m3
Zawańość suchej
substancii, %
Zawańoścpopiołu, 7o,
w temperaturze:
Wygląd zewnętzny
Gestośc. ko/m3
Zawańość suchej
substancii. %
Zawańośćpopiołu, 7o,
w temperaturze:

Wymaganie
PERMURO GT
Cieczjednorodna,
może zawierać wypełn iacz

Metoda badań
ocena wizualna okiem
nieuzbrojonyfil, w świetle
dziennym, z odległości0,5 m

1224 + 1496
53,1 + 61,5
900 oc
450 oc
47,4 + 50,4
77,3 + 82,1

NoVAL|T GT

Cieczjednorodna,
m oże zawier ać wypełn iacz

EAD
040287-00-0404

ocena wizualna okiem
nieuzbrojonyfil, w świetle
dziennym, z odległości0,5 m

1180 + 1443

47,8 + 55,3
450 oc
900 oc
+
49,9 + 53,1
77,6 82,4

ARMAS|L GT

Cieczjednorodna,
m oże zawier ać wypełn iacz
1215

+

ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w świetle
dziennym, z odległości0,5 m

485

48,5 + 56,2

450 oc
78,9 + 83,8

EAD
040287-00-o4o4

900 oc
50,1 + 53,2

BUDOGRUNT ZG

Cieczjednorodna,
może zawier ać wypełn iacz

EAD
040287-00-0404

ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w świetle
dziennym, z odległości0,5 m

909 + 1111
9,3 + 10,7

450

oC l

7,6+8,1 1

goo

"c
s2,0

EAD
040287-00-0404

Łukasiewicz
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Tabela
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\Nłaściwościwypraw tynkarskich

właściwość

i

Wygląd zewnętrzny
Gestość,kq/m3
Zawańość suchej
substancii, %
Zawańoścpopiołu, 7o,
w temperaturze:
Wygląd zewnętrzny
Gestość.ko/m3
Zawańość suchej
substancii, %
Zawańośćpopiołu, oń,
w temperaturze:
Wygląd zewnętrzny
Gęstośc, kg/m3
Zawańość suchej
substancii, %
Zawańośćpopiołu, 7o,
w temperaturze:
Wygląd zewnętrzny
Gęstość,kg/m3
Zawartoścsuchej
substancii, %
Zawańośćpopiołu, 7o,
w temperaturze:

Metoda badań

Jednorodna sucha mieszanka,

zanieczyszczeń mechanicznych

ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w świetle
dziennvm, z odleqłości0,5 m

< 97,4

EAD
040287-00-0404

o jednolitej barwie,

Wygląd zewnętzny

Gęstość,kg/m3
Zawańośćpopiołu
w temperaturze 450 oC,

wymaqanie

KoMBl DEcoR PRINT

bezzbryleń

1413 + 1727

o/o

PERMURO SP, PERMURO SD
Jednorodna, niespieniona masa,
ocena wizualna okiem
o jednolitej banvie, bezzbryleń
nieuzbrojonym, w świetle
i zanieczvszczeń mechan icznvch dziennym, z od|eqłości0,5 m
1692 + 2069
81,7 + 94,6
450 oc
89,8 + 95.4

900 oc
52,0 + 55,8

EAD
040287-o0-0404

PERMURO AKORD SP

Jednorodna, niespieniona masa,
ocena wizualna okiem
o jednolitej banłie, bezzbryleń
nieuzbrojonym, w świetle
i zan ieczvszczeń mechanicznvch dziennym, z odległości0,5 m
1435 + 1755
65,4 + 75,7
EAD
040287-00-0404
450 oc
900 "c
84.4 + 89.6
49,5 + 52,9
NoVALIT T sP, NoVALIT T sD
Jednorodna, niespieniona masa,
ocena wizualna okiem
o jednolitej barwie, bezzbryleń
nieuzbrojonym, w świetle
i zan ieczvszczeń mechan icznvch dziennym, z odległości0,5 m
1695 + 2072
79,8 + 92,4
450 oc
900 oc
92,3 + 98,0
56,5 + 60,1
NOVALIT T AKORD SP
Jednorodna, niespieniona masa,
o jednolitej banruie, bezzbryleń
i zan ieczyszczeń mechanicznvch
1439 + 1759
65,3 + 75,7
450 oc
900 "c
85,6 + 90,9
51,7 + 54,9

EAD
040287-00-0404

ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w świetle
dziennym, z odległości0,5 m
EAD
040287-00-0404

Łukasiewicz
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Tabela 21-7 . \Nłaściwościwypraw tynkarskich

właściwość
Wygląd zewnętrzny
Gęstość,kg/m3
Zawańość suchej
substancji, %
Zawańośćpopiołu, 7o,
w temperaturze:
Wygląd zewnętrzny
Gestość,kq/m3
Zawańoścsuchej
substancii, %
Zawańośćpopiołu, 0ń,

Z't -8.

ciąg dalszy

wymaganie
ARMASIL T sP. ARMASIL T sD

Metoda badań

Jednorodna, niespieniona masa,
ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w świetle
o jednolitej banłie, bezzbryleń
i zanieczyszczeń mechanicznych dziennym, z odległości0,5 m
1652 + 2019
79,1 + 91,6
900 oC
450 oc
+
90,1 95,7
52,5 + 56,2
ARMASIL T AKORD SP
Jednorodna, niespieniona masa,
o jednolitej banvie, bezzbryleń
i zan ieczvszczeń mechanicznvch
1412 + 1726

w temperaturze:

Tabela

-

slrona 27 l29

EAD

040287-00-04Q4

ocena wizualna okiem

nieuzbrojonym, w świetle
dziennym, z odległości0,5 m

66,6 + 77,1
900 oc
450 oc
49,0 + 54,3
83,2 + 88,3

EAD
040287-00-0404

Wymaganie
ARMASIL F

Metoda badań

Właściwości
farb

właściwość
Wygląd zewnętrzny

Cieczjednorodna,
może zawier ać wy pełn a cz
i

Gęstość,kg/m3
Zawańośćsuchej
substancii, %
Zawartośćpopiołu, 0ń,
w temperaturze:
Wygląd zewnętrzny
Gestość.ko/m3
Zawańość suchej
substancii, %
Zawańośćpopiołu, 7o,
w temperaturze:
Wygląd zewnętrzny
Gestość,kq/m3
Zawańość suchej
substancii, %
Zawańośćpopiołu, 0ń,
w temperaturze:

1373 + 1679

57,7 + 66,9
900 oc
450 oc
+
73,9 + 78,5
84.2 89.5

ocena wizualna okiem
nieuzbrojonylTl, w świetle
dziennym, z odległości0,5 m
EAD
040287-00-0404

NoVALIT F

Cieczjednorodna,
m oze zawier ać wypełn iacz
1411 + 1725
60,7+ 70,3

450 oc
84,6 + 89,9

900 "c
81,9 + 86,9

ocena wizualna okiem

nieuzbrojonyrT,|, w świetle

dziennym, z odległości0,5 m

EAD
040287-00-0404

AKRYLATEX

Cieczjednorodna,
m oze zawier ać wypełn iacz
1314 +,1606
60,9 + 70,5
900 oc
450 oc
+
53,9 + 57,3
67,8 72,0

ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w świetle
dziennym, z odległości0,5 m
EAD
040287-00-0404

1/Ż

Ll

ŁuKaslewlcz
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farb
Tabela 21-8. Właściwości

właściwość
Wygląd zewnętrzny

-
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ciąg dalszy

wvmaqanie
LAZUR z/W

Metoda badań

Cieczjednorodna,
może zawier ać wypełn acz

ocena wizualna okiem
nieuzbrojonym, w świetle

i

Gestość,ko/m3
Zawańośćsuchej
stlhsfaneii o/"
Zawańośćpopiołu, oń,
w temoeraturze,.

918 + 1122

24,4+ 28,2

oc l

450
0.71 +0.85

l

900 oc

ś1.0

EAD
040287-00-0404

o
E

Łukasiewicz

-rl'.#ł."J;T':!:i::r^

lnstytut Ceramiki
Materiatów Budowlanych

i

strona 29/29

Załącznik 2 - Opór cieplny iwspółczynnik przenikania ciepła
Wspołczynnik przenikania ciepła przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany według normy
PN-EN lSO 6946:2017 -10:

Uc=U*

In.'

gdzie:

Ip,n
U.i

powinien być brany pod uwagę, gdy jest większy niż0,04 W(m2,K)

całkowity (skorygowany) współczynnik przenikania ciepła pzegrody pokrytej
ociepleniem z uwzględnieniem mostków cieplnych (W (m2,K))

n:
Xpi

liczba łączników na 1 m2
punktowy współczynnik przenikania ciepła w odniesieniu do łącznika. Wańości
podane poniżej mogą być pzyjęte, jeślinie podano ich w stosownych
dokumentach dla łącznika (ETA, AT lub KOT):

=

=
=
U:

0,002 WK w przypadku łączników z tzpieniem rozporowym z twozywa
sztucznego, stali nierdzewnej z łbem pokfiym twozywem sĄucznym oraz
łączników ze szczeliną powietznąpęy łbie tzpienia

(Io,n

pomijalne przy n < 20)

0,004

WK w pzypadku

(4,n

pomijalne przy n < 10)

łączników

z

tzpieniem rozporowym ze stali

ocynkowanej z łbem pokrytym twozywem sztucznym

0,008 WK w pzypadku wszystkich pozostałych łączników
(najgorszy przypadek)

wspołczynnik pzenikania ciepła pzegrody pokrytej ociepleniem, bez mostków
cieplnych (W (m2,K), określany w następujący sposób:

U-

Ął

Ą"naurł Rrubroo** Rr"* Rri

gdzie:

Ri:
Rrender]

opór cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracją w odniesieniu do
PN-EN 13163+A1:2015-03) w (m2.K)AIV
opór cieplny warstwy wiezchniej (około 0,02 w (m2,K)AN lub określony
w badaniach według PN-EN 12667:2002lub PN-EN 12664:2002)

Rsubstrate] opór cieplny pzegrody stanowiącej podłoźe(np, beton, cegła) w

R."]
ęsii

(m2,K)AIV

opór pzejmowania ciepła na powiezchnizewnętznejw (m2,K)AIV
opór pzejmowania ciepła na powierzchniwewnętznejw (m2,k)AlV

Wańośćoporu cieplnego każdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna być podana
w dokumentacji technicznej producenta wlaz z zakresem dla róznej grubości.Dodatkowo,
punktowy współczynnik pzenikania ciepła łączników powinien zostaó podany, gdy są one
stosowane.

