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Deklaracja Waéciwoéci U2ytkowych
Nr. 0543-GPR-2013-030

N iepowtarzal ny kod identyf i kacyj ny typu wyrobu :

Zamierzone zastosowanie/a :

Arma-Ghek Silver

Do izolacji cíeplnejwyposa2enia budynków i

instalacji przemyslowych (ThiBEll)

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

System/y AVGP:

Norma zharmonizowana:

Notyfikowana jednostka/i :

1i3

EN 14304:2009+41:2013

N80919, N80751, N80432

Deklarowane wla5ciwoéci

otuliny
plvtv

dr.¡ = 13 -19 mm
dr = 13 -25 mm

Ào.c s 0,036 W(m*K),
l,(0fn) =(36 + 0,1.0. + 0,0008.0,2) / 1000

lo.c s 0,038 w4m*K¡,
l.(0.) =(38 + 0,1.0. + 0,0008'0,2) / 1000

Opór cieplny /
Pzewodnoéó cieplna

otuliny
pUtv

d¡ = 25 -40 mm

dru = 32 -50 mm

Reakcja na ogieñ
otuliny
plyty

dru = 13 -40 mm
dH=13-50mm

E

E

Trwaloéó oporu cieplnego
wobec stazenia/degradacji

Stabilnoéó wymiarowa 1)

Minimalna temperatura stosowania ST(-)-50 (= -50 "C)

Trwaloéó oporu cieplnego
w funkcji wysokiej
temperatury

Maksymalna temperatura stosowania ST(+)1 10 (=110 'C)

Trwatoéó reakcji na ogieñ w
funkcji stazenia/degradacji

Trwaloéé charakterystyk 2)

Trwaloéó reakcji na ogieñ w
funkcji wysokiej temperatury

Trwaloéé charakterystyk 2)

Pzepuszczalnoéó wodv NPD

Paepuszczalnoéé pary
wodnej/

Opór dyfuzji pary wodnej

otuliny
plvtv

dn=9-32mm
d¡ = 13 -50 mm

Mu 15000 (¡t > 15000)

Wielkoéó uwalniania siç
substancii korozyinych

NPD

WskaZnik pochlaniania
d2wiçku

NPD
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Uwalnianie siç substancji
niebezpiecznych do
Srodowiska wewnetznego

NPD 3)

PzewodnoSé cieplna wyrobów z elastycznej pianki elastomerowej nie zmienia siç z czasem.
WtaÉciwoéci uzytkowe reakcji na ogieñ wyrobów z elastycznej pianki elastomerowej nie zmieniajq siç z czasem.
Europejskie normy metod badawczych sq w trakcie powstawania.

WlaSdwoSd uzytkowe nie zostaly okre5lone (NPD)

rl
2l

3)

4)

Ta deklaracja wlaéciwo5ci u2ytkowych jest dostçpna, zgodnie z Artykulem 7(3) Rozporzqdzenia (EU) Nr
3051201 1 na naszej stronie internetowej: www.armacef l.com/DoP.

Waéciwoéci uzytkowe wyrobu okreÉlone powy2ej sq zgodne z deklarowanymiwla5ciwoéciami u2ytkowymi
Niniejsza deklaracja wla5ciwo5ci u2ytkowych jest wydana zgodnie zRozporzqdzeniem (EU) Nr 30512011

na wylqcznq od powiedzial noSó producenta wym ien ionego powy2ej.

W imieniu producenta podpisal:

Klaus Peerenboom, General Manager EU North
at Münster on 01.01.2015

[podpis]
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