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Deklaracja Waéciwoéci Uåytkowych
Nr. 0551-CPR-2013-074

N iepowtarzal ny kod identyfi kacyjny typu wyrobu :

Zamierzone zastosowanie/a :

Producent:

System/y AVCP:

Norma zharmonizowana:

Notyfikowana jednostka/i :

Armaflex ACE Plus

Do izolacji cieplnejwyposa2enia budynków i

instalacji przemyslowych (ThiBEll)

Armacell Poland Sp.zo.o.
Ul. Targowa 2
PL-55-300 Sroda Slqska

1

EN 14304:2009+A1 :20'1 3

NB 0919

Deklarowane wlaSciwoéci

dru=6-32mm
d¡=3-50mm

Io.c s 0,035 W/(m.K),
(Ð,) =(35 + 0,1.Ð'n + 0,0008.9,2) / 1000

Opór cieplny /
Przewodnoéó cieplna

otuliny
plyty, taÉma

Br-s3,d0
B-s3,d0Reakcja na ogie/T

otuliny
plyty,ta6ma

dn=6-32mm
dr.r = 3- 50 mm

TrwaloÉó oporu cieplnego
wobec stazenia/degradacji

StabilnoÉé wymiarowa 1)

Minimalna temperatura stosowania STC)-50 (= -50'C)

Trwaloéó oporu cieplnego
w funkcii wysokiei temperatury

Maksymalna temperatura stosowania ST(+X00 (=100'C)

TrwaloSé reakcji na ogieñ w
funkcji stazenia/degradacji

Trwaloéé charakterystyk 2)

Trwalo5ó reakcji na ogieñ w
funkcji wysokiej temperatury Trwaloóó charakterystyk 2)

Pzepuszczalnoéó wody NPD

d¡¡=6-32mm
dN=3-32mm

Mu 10000 (p > 10000)otuliny
plyty, ta6ma

Mu 7000 (¡r > 7000)

Pzepuszczalnoéé pary wodnej

/Opór dyfuzji pary wodnej plyty dr.¡ = 33 -50 mm

Wielkoéé uwalniania siç
substancji korozyjnych

NPD

Wska2nik pochlaniania d2wiçku NPD

NPD 3)
Uwalnianie siç substancji
niebezpiecznych do Srodowiska
wewnçtrznego

r)

2'

3)

4)

Pzewodnoéé cieplna wyrobów z elastycznej pianki elastomerowej nie zmienia sie z czasem.
WaÉciwo6ci uzytkowe reakcji na ogierl wyrobów z elastycznej pianki elastomerowej nie zmieniajq siç z czasem
Europejskie normy metod badawczych sq w trakcie powstawania.

Wa5ciwoéci uzytkowe nie zostaly okreélone (NPD)
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Ta deklaracja wla5ciwoéci u2ytkowych jest dostçpna, zgodnie z Artykulem 7(3) Rozpoz4dzenia (EU) Nr 305/2011 na
naszej stronie intemetowej: www.armacell.com/DoP.

WaSciwoéci u2ytkowe wyrobu okre5lone powy2ej sq zgodne z deklarowanymiwlaéciwoéciami u2ytkowymi
Niniejsza deklaracja wlaéciwoóci u2ytkowych jest wydana zgodnie zRozporzqdzeniem (EU) Nr 305/2011 na wylqcznq
odpowiedzialno5é producenta wymienionego powy2ej.

W imieniu producenta podpisal:

Malte Witt, General Manager EU South
w Srodzie Slqskiej dnia 10.07.2015

[podpisl
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