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1. PRZEDMIOT APROBATY
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest natryskowa pianka poliuretanowa ICYNENE
LO-C-50, produkowana przez firm~ ICYNENE Inc., 6747 Campobello Road, Mississauga, Ontario,
L5N 2L7 Kanada. Upowaznionym przedstawicielem firmy ICYNENE Inc. na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej jest firma ICYPOL Grzegorz Miketiuk Sp&ka Komandytowa, ul. Kosciuszki 33, 47-400
Racib6rz.
Pianka ICYNENE LO-C-50 jest dwusktadnikowct, p6tsztywnct piankct poliuretanowct,

0

budowie otwartokom6rkowej, powstatct przez zmieszanie ciektych sktadnik6w A i B: komponentu A
izocyjanianowego i komponentu B poliolowego.
Bezposrednio przed natryskiem, sktadniki pianki miesza
obj~tosciowej

si~

mechanicznie w proporcji

A : B = 1 : 1. Natrysk pianki na izolowanct powierzchni~ odbywa si~ bezposrednio na

budowie przy uzyciu specjalistycznych agregat6w wysokocisnieniowych.
Wymagane wtasciwosci techniczno-uzytkowe natryskowej pianki poliuretanowej ICYNENE
LO-C-50 podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
Pianka

poliuretanowa

ICYNENE

LO-C-50

jest

przeznaczona

do

wykonywania

bezspoinowych izolacji termicznych i akustycznych bezposrednio na obiekcie budowlanym, metodct
natrysku.
Pianka ICYNENE LO-C-50 moze bye stosowana do wykonywania izolacji termicznych scian
od wewncttrz pomieszczenia,
wewn~trznej

strop6w,

scian dziatowych,

podt6g oraz dach6w od strony

w przypadkach, kiedy pianka nie jest poddawana obcictzeniom, a takze nie jest

narazona na kontakt z wodct i dziatanie

zewn~trznych

warunk6w atmosferycznych.

Ze wzgl~du na wtasciwosci akustyczne pianka natryskowa ICYNENE LD-C-50 moze bye
stosowana jako dodatkowa warstwa dtwi~koizolacyjna, poprawiajctca izolacyjnose akustycznct od
dtwi~k6w

powietrznych przegr6d w budynku (scian, strop6w, stropodach6w) oraz podt6g.

przyrost izolacyjnosci akustycznej (wyrazony w postaci przyrostu wartosci wskatnik6w
oceny akustycznej) dla przegr6d masywnych
PN-EN

ISO

0

10140-1:2011

masie powierzchniowej 350 ± 50 kg/m
PN-EN

ISO

2

,

717-1:1999/A1:2008

okreslony
wynosi:

wedtug

norm

LlRw, heavy

= 18 dB, Ll(Rw + C)heavy = 17 dB, Ll(Rw + Ctr)heavy = 15 dB. Powyzsze wartosci odnoszct si~

do ustroju dtwi~koizolacyjnego wykonanego na szkielecie metalowym, obtozonym jednostronnie
2

ptytct gipsowo-wt6knowct 0 grubosci 12,5 mm i masie powierzchniowej 15 kg/m z izolacjct z pianki
ICYNENE LO-C-50 grubosci 150 mm i g~stosci 7,8 kg/m

3

.

W przypadku zastosowania pianki ICYNENE LO-C-50

0

grubosci 50 mm w podtogach

ptywajctcych, parametrem akustycznym jest sztywnose dynamiczna, kt6ra okreslona wedtug normy

D
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PN-EN 290S2-1 :2011 wynosi s' = 4,3

+

8,4 MN/m

3

.

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem pianki,
powinno bye zgodne
budowlanego z
-

4113

z projektem technicznym,

obj~tej

niniejszq Aprobatq Technicznq ITS,

opracowanym dla okreslonego obiektu

uwzgl~dnieniem:

wymagari obowiqzujqcych norm i przepis6w techniczno-budowlanych, a w szczeg61nosci
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadae budynki i ich usytuowanie - Oz. U. z 2002 r. nr 7S,
poz. 690, z p6zniejszymi zmianami),

-

postanowieri niniejszej Aprobaty Technicznej,

-

firmowej instrukcji Producenta pianki.
Projekt techniczny powinien okreslae,

mi~dzy

innymi, grubose i

g~stose

izolacji oraz spos6b

kontroli i odbioru rob6t izolacyjnych.
przy projektowaniu izolacji termicznych z zastosowaniem pianki ICYNENE LO-C-SO nalezy
przyjmowae obliczeniowq wartose wsp6tczynnika przewodzenia ciepta (AObl) r6wnq 0,038 W/(m·K).
Srednia wartose wsp6tczynnika oporu dyfuzyjnego (jJ), okreslonego wg normy PN-EN
12086:2001, wynosi 3,3.
Pianka poliuretanowa ICYNENE LO-C-SO zostata sklasyfikowana w klasie E reakcji na ogieri
wg

normy

PN-EN

13S01-1+A1:2010

(odpowiadajqcej

okresleniu

"samogasnqcy"

wedtug

rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiadae budynki i ich usytuowanie - Oz. U. z 2002 r. nr 7S, poz. 690, z
p6zniejszymi zmianami).
Sciana wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych
800 ± 100 kg/m

3

,

0

grubosci 12 ± 1 mm i g~stosci

mocowanych mechanicznie do profili drewnianych, z izolacjq z pianki ICYNENE

LO-C-SO grubosci 100 mm zostata sklasyfikowana w klasie 8-s1,dO reakcji na ogieri wg normy
PN-EN 13S01-1 +A 1:2010. Niniejsza klasyfikacja obowiqzuje do zastosowari koricowych zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadae budynki ich usytuowanie oraz jako dla wyrobu
"niezapalnego,

nie

kapiqcego

i

nieodpadajqcego

pod

wptywem

ognia"

oraz

elementu

"nierozprzestrzeniajqcego ognia wewnqtrz budynk6w" wg Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Oz. U. z 2002 r. nr 7S, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).
Podczas stosowania pianki nalezy scisle przestrzegae warunk6w i technologii jej naktadania
oraz zasad przygotowania podtoza, okreslonych w instrukcji Producenta, w tym wymagari
dotyczqcych dopuszczalnej temperatury izolowanej powierzchni w czasie wykonywanych prac.
Piank~

mozna nanosie warstwami, stosujqC do tego celu wytqcznie specjalne urzqdzenia

natryskowe, okreslone przez Producenta pianki, przystosowane do dozowania i mieszania wyrob6w
dwusktadnikowych. Nie nalezy natryskiwae pianki w poblizu otwartego ognia.
przy stosowaniu,
bezpieczeristwa

przechowywaniu i transporcie

zawartych

w

kartach

charakterystyki

pianki nalezy przestrzegae wymagari
substancji

niebezpiecznej

i

preparatu

®
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niebezpiecznego, tzw. kartach bezpieczenstwa wyrobu, opracowanych zgodnie z rozporzctdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Oz. U. Nr 140 z 2002 r., poz. 1171) i rozporzctdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniajctcym rozporzctdzenie w sprawie kart charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Oz. U. Nr 2 z 2005 r., poz. 8).
Nabywcy pianki powinni otrzymac instrukcj~, opracowanct przez Producenta, zawierajctcct m.in.
-

przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu zgodnie z niniejszct Aprobatct Technicznct,
wymagania dotyczctce przechowywania i transportu pianki, przygotowywania podfoza oraz
technologii i warunk6w stosowania wyrobu,

-

wymagania bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

3. Wt.ASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1. Wtasciwosci techniczne pianki poliuretanowej ICYNENE LO-C-50.
Wymagane wfasciwosci techniczne pianki poliuretanowej ICYNENE LO-C-50 podano w tablicy 1.
Tablica 1
Poz.

Wlasciwosci

1

2

1

G~stosc pozorna, kg/m

2

Nasictkliwosc wodct po 24 h, przy cz~sciowym
2
zanurzeniu, kg/m

3

Zmiana wymiar6w liniowych, %, po 48 h w:
- temp. + 70°C i wilg. wzgl. 90 %,
- temp. + 23°C i wilg. wzgl. 75 %,
- temp. - 30°C
w kierunku:

4
5

3

-

dtugosci i szerokosci

-

grubosci (kierunek wzrostu pianki w
formie)

Napr~zenia sciskajctce przy 10%
odksztatceniu wzgl~dnym, kPa
Wytrzymatosc na rozciqganie r6wnolegle do
powierzchni czrnowych, kPa

6

Wytrzymatosc na rozciqganie prostopadle do
powierzchni czotowych, kPa,

7

Wartosc deklarowana wsp6tczynnika
przewodzenia ciepte AD, W/(m . K), w
temperaturze + 10°C, w stanie suchym
Emisja lotnych zwictzk6w organicznych (VOC)
- czas niezb~dny do osiqgni~cia
dopuszczalnych st~zeri substancji
szkodliwych dla zdrowia, dni

8

Wymagania

Metody badan

3

4

8,3±10%

PN-EN 1602:1999

0,3

:5

PN-EN
1609: 1999/A 1:2006

PN-EN
1604: 1999/A 1:2006

± 0,5
± 0,6
~6
~
~

PN-EN 826:1998

7,0

PN-EN 1608: 1999

17,0

PN-EN 1607:1999

0,038

:5

28

PN-EN 12667:2002
PN-EN ISO 10456:2004
PN-EN ISO 160009:2009
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cd
.. Tab!. 1
2

1

9

10

11

12
13

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien,
klasa
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien
sciany z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci
3
12 mm ± 1 mm i g~stosci 800 ± 100 kg/m ,
mocowanych mechanicznie do profili
drewnianych, z izolacjq z pianki ICYNENE
LO-C-50 grubosci 100 mm
Podatnosc na rozw6j plesni, stopien wzrostu

Przepuszczalnosc powietrza, m;j/(msPa)
Przepuszczalnosc pary wodnej, kg/(msPa)

3

4

E

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN ISO 119252:2010

B-s1, dO

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN ISO 119252:2010
PN-EN 13823:2010

o- na pr6bkach
nieinfekowanych zarodnikami
grzyb6w plesniowych
o- 1 - na pr6bkach
infekowanych zarodnikami
grzyb6w plesniowych
7,6' 10-9 ± 10%
1,13'10-9 ± 10%

p. 5.6.1 oraz PN-EN ISO
846:2002

PN-EN 29053:2011
PN-EN 12086:2001

3.2. Wlasciwosci akustyczne pianki poliuretanowej ICYNENE LO-C-50

3.2.1. Izolacyjnosc akustyczna przegr6d. przyrost izolacyjnosci akustycznej (wyrazony w
postaci przyrostu wartosci wskaznik6w oceny akustycznej) dla przegr6d masywnych 0 masie
powierzchniowej 350 ± 50 kg/m

2

,

okreslony wedJug norm PN-EN ISO 10140-1 :2011 i PN-EN ISO

717-1:1999/A1:2008 powinien wynosie:
~(Rw

+ Ctr)heavy

= 15

~Rw,

heavy

= 18 dB,

~(Rw

+

C)heavy

= 17 dB,

dB. Powyzsze wartosci odnoszq, si~ do ustroju dzwi~koizolacyjnego

wykonanego na szkielecie metalowym, obJozonym jednostronnie pJytq, gipsowo-wJ6knowq, 0
2

grubosci 12,5 mm i masie powierzchniowej 15 kg/m z izolacjq, z pianki ICYNENE LO-C-50 grubosci
150 mm i g~stosci 7,8 kg/m

3

.

3.2.2. Sztywnosc dynamiczna. PodJoga pJywajq,ca z zastosowanq, piankq, poliuretanowq,
ICYNENE LO-C-50 0 grubosci 50 mm powinna charakteryzowae si~ sztywnosciq, dynamicznq,
s' = 4,3 + 8,4 MN/m

3

,

okreslonq, wedJug normy PN-EN 29052-1 :2011.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Pianka poliuretanowa ICYNENE LO-C-50 powinna bye dostarczana, przechowywana i
transportowana zgodnie z instrukcjq, Producenta, w oryginalnych opakowaniach (pojemnikach)
Producenta, w spos6b bezpieczny i zapewniajq,cy niezmiennose jej wJasciwosci technicznych. Spos6b
przechowywania i transportu powinien zabezpieczae pojemniki przed nagrzaniem, zniszczeniem lub
uszkodzeniem mechanicznym. Warunki pakowania mogq, bye uzgodnione mi~dzy producentem i
odbiorcq,.

00 kazdego opakowania powinna bye doJq,czona etykieta zawierajq,ca co najmniej

nast~pujctce

7113
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dane:
-

nazw~

-

identyfikacj~

-

nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9062/2013,

-

numer i dat~ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

-

termin przydatnosci do uzycia,

-

pojemnose opakowania,

-

podstawowe warunki stosowania,

-

znak budowlany.

i adres producenta,

Spos6b

wyrobu zawierajctcct nazw~ handlowct,

oznakowania

wyrob6w

znakiem

budowlanym

powinien

bye

zgodny

z rozporzctdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Oz. U. nr 198/2004, poz. 2041).
Ponadto, jezeli z

odr~bnych

przepis6w wynika obowictzek oznakowania wyrobu na podstawie

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niekt6rych mieszanin (Oz. U. z 2012 r.,
poz. 445) oraz dotqczania informacji okreslajqcej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajqce z karty
charakterystyki na podstawie rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikali6w (REACH), do wyrobu powinna bye dotqczona dokumentacja w odpowiedniej
formie, zawierajqca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Oz. U. Nr 92/2005, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyr6b, kt6rego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze bye wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajqcym jego wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowq

deklaracj~

zgodnosci z

Aprobatq Technicznq ITB AT-15-9062/2013 i oznakowat wyr6b znakiem budowlanym, zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami.
Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Oz. U. Nr 198/2005, poz. 2041) oceny zgodnosci natryskowej pianki poliuretanowej
ICYNENE LO-C-50 z Aprobatq Technicznq ITB AT-15-9062/2013 dokonuje producent (Iub jego

®
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upowazniony przedstawiciel), maj'lcy siedzib~ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuj'lC
system 3.
W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajow'l deklaracj~
zgodnosci z Aprobat'l Techniczn'l ITB AT-1S-9062/2013 na podstawie:
a)

wst~pnego

badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b)

zak~adowej

kontroli produkcji.

5.2. WstQpne badanie typu
Wst~pne

badanie typu jest badaniem potwierdzaj'lcym wymagane wtasciwosci techniczno-

uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wst~pne

badanie typu natryskowej pianki poliuretanowej obejmuje:

-

nasi'lkliwosc wod'l,

-

zmian~

-

napr~zenia

-

wytrzyma~osc

na rozciqganie r6wnolegle do powierzchni

-

wytrzyma~osc

na rozciqganie prostopadle do powierzchni

-

wartosc deklarowan'l wsp6~czynnika przewodzenia ciepta,

-

przepuszczalnosc pary wodnej,

-

przepuszczalnosc powietrza,

-

emisj~

-

klas~

reakcji na ogien pianki,

-

klas~

reakcji na ogien sciany wykonanej z ptyt gipsowo-kartonowych

wymiar6w liniowych,
sciskaj'lce przy 10% odksztatceniu

wzgl~dnym,
czo~owych,
czo~owych,

lotnych zwi'lzk6w organicznych (VaC),

g~stosci 800 ± 100 kg/m

3

,

0

grubosci 12 ± 1 mm i

mocowanych mechanicznie do profili drewnianych, z izolacj'l z

pianki ICYNENE LD-C-SO grubosci 100 mm,
-

wtasciwosci akustyczne,

-

podatnosc na rozw6j plesni.
Badania, kt6re w procedurze aprobacyjnej by~ podstaw'l do ustalenia w~asciwosci techniczno-

uzytkowych wyrobu, stanowi'l wst~pne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji
Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1.

specyfikacj~

2.

kontrol~

i sprawdzanie

sk~adnik6w

i surowc6w,

i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrob6w (p. S.4), prowadzone

przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
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w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji
zmierzajC\.cych do uzyskania wyrob6w 0 wymaganych wtasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewniae, ze wyr6b jest zgodny z AprobatC\. TechnicznC\. ITB AT-

15-9062/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny bye systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzae, ze wyroby spetniajC\. kryteria oceny zgodnosci. Poszczeg61ne wyroby lub partie
wyrob6w i zwiC\.zane z nimi szczeg6ly produkcyjne muszC\. bye w pelni mozliwe do identyfikacji i
odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrob6w
5.4.1. Program badan. Program badari obejmuje:
a)

badania biezC\.ce,

b)

badania okresowe.

5.4.2. Badania
-

g~stosci

-

napr~zenia

biez~ce.

8adania biezC\.ce obejmujC\. sprawdzenie:

pozornej,
sciskajC\.cego przy 10% odksztalceniu wzgl~dnym.

5.4.3. Badania okresowe. 8adania okresowe obejmujC\. sprawdzenie:
-

nasiC\.kliwosci wodC\.,

-

zmian wymiar6w liniowych,

-

wytrzymalosci na rozciqganie r6wnolegle do powierzchni czolowych,

-

wytrzymalosci na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych,

-

wartosci deklarowanej wsp6lczynnika przewodzenia ciepla,

-

emisji lotnych zwiC\.zk6w organicznych (VQC),

-

klasy reakcji na ogieri pianki,

-

klas~

reakcji na ogieri sciany wykonanej z ptyt gipsowo-kartonowych

g~stosci 800 ± 100 kg/m

3

,

0

grubosci 12 ± 1 mm i

mocowanych mechanicznie do profili drewnianych , z izolacjC\. z

pianki ICYNENE LD-C-50 grubosci 100 mm.

5.5. CZQstotliwosc badan
Badania biezC\.ce powinny bye prowadzone zgodnie z ustalonym planem badari, ale nie
rzadziej

niz dla kazdej

partii wyrob6w.

Wielkose partii wyrob6w powinna bye okreslona

w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny bye wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.S. Metody badan
Badania

wlasciwosci technicznych powinny bye wykonywane wedlug norm podanych w

10113

AT-15-9062/2013

tablicy 1, kol. 4 oraz wed~ug ponizszego opisu. Otrzymane wyniki badan nalezy porownae w
wymaganiami podanymi w tablicy 1, kol. 3.

5.6.1. Sprawdzenie podatnosci na rozwoj plesni. Probki pianki - probki wyjsciowe oraz
probki poddane

dzia~aniu

zarodnikow grzybow plesniowych -

0

wymiarach 50 x 20 x 30 mm

(wyci~te

z arkusza 0 wymiarach ok. 700 mm x 2,5 m x 300 mm grubosci) nalezy umiescie w stalowych
klatkach

0

wymiarach oczek, zaleznych od

grubosci drutu 0,4 mm probek lub 1 x 1 mm

g~stosci
0

badanego

materia~u

grubosci drutu 0,25 mm) i

(siatka 10 x 10 mm

w~ozye

wOdq. Probki powinny bye zainfekowane mieszaninq grzybow plesniowych, w
Aspergillus

versicolor E1,

Aspergillus

niger 096655,

Paecilomyces variotti 083214 i Penicillium sp 1017.

Cladosporium

0

do eksykatora nad

sk~ad

ktorej wchodzq

sphaerospermum

R7,

Probki nie powinny miee kontaktu z wodq.

Eksykator, po szczelnym zamkni~ciu, nalezy wstawie do komory klimatycznej (temp. 23 ± 2°C) na 4
tygodnie. Po
wed~ug

wyj~ciu

probek z komory nalezy ocenie wzrost grzybow plesniowych na probkach

skali z normy PN-EN ISO 846:2002.

5.7. Pobieranie probek do badan
Probki do badan nalezy pobierae losowo, zgodnie z normq PN-83/N-03010

normami

dotyczqcymi metod badan.

5.8. Ocena wynikow badan
Wyprodukowany wyrob nalezy uznae za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITS, jezeli wyniki wszystkich badan Sq pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE
6.1.

Aprobata

Techniczna

ITS AT-15-9062/2013 jest

dokumentem

stwierdzajqcym

przydatnose natryskowej pianki poliuretanowej ICYNENE LO-C-50 do stosowania w budownictwie w
zakresie wynikajqcym z postanowien Aprobaty.
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Oz. U. Nr 92/2005, poz. 881, z pozniejszymi zmianami) wyrob, ktorego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze bye wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajqcym jego w~asciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokona~ oceny zgodnosci, wyda~ krajowq deklaracj~ zgodnosci z
Aprobatq Technicznq ITS AT-15-9062/2013 i oznakowa~ wyrob znakiem budowlanym, zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami.
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6.2.

Aprobata

Techniczna

ITS

nie

11113

narusza

uprawnien

wynikajqcych

z

przepis6w

o ochronie wtasnosci przemystowej, a w szczeg61nosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000

r. - Prawo Wtasnosci Przemystowej (Oz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy
do obowiqzk6w korzystajqcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITS.

6.3. ITS wydajqc Aprobat~ Technicznq nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytqcznych i nabytych.
6.4. Aprobata Techniczna ITS nie zwalnia producenta natryskowej pianki poliuretanowej
ICYNENE LO-C-SO od odpowiedzialnosci za wtasciwq jakose wyrobu oraz wykonawc6w rob6t
budowlanych od odpowiedzialnosci za wtasciwe jej zastosowanie.
6.5. W tresci wydawanych prospekt6w i ogtoszen oraz innych dokument6w zwiqzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie natryskowej pianki poliuretanowej
ICYNENE LO-C-SO nalezy zamieszczae informacj~

0

udzielonej temu wyrobowi Aprobacie

Technicznej ITS AT-1S-9062/2013.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITS AT-1S-9062/2013 jest wazna do 24 stycznia 2018 r.
Waznose Aprobaty Technicznej ITS moze bye przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Wnioskodawca lub formalny nast~pca, wystqpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Sudowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie p6zniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiClzane
PN-EN 826: 1998

Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Okres/anie zachowania przy
sciskaniu

PN-EN 1602:1999

Wyroby do izo/acji ciep/nej w budownictwie. Okres/anie g~stosci pozomej

PN-EN 1608: 1999

Wyroby do izo/acji ciep/nej w budownictwie. Okres/anie wytrzymalosci na
rozciqganie r6wno/eg/e do powierzchni czolowych

PN-EN

Wyroby do izo/acji ciep/nej w budownictwie. Okres/anie stabi/nosci

1604: 1999/A 1:2006

wymiarowej

w

okres/onych

warunkach

temperaturowych

A T-15-9062/20 13
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wilgotnosciowych
PN-EN 1607:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymalosci na
rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych

PN-EN

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie kr6tkotrwalej

1609: 1999/A 1:2006

nasiqkliwosci wodq metodq

PN-EN 12667:2002

Wlasciwosci cieplne material6w i wyrob6w budowlanych. Okreslanie
oporu cieplnego metodami
cieplnego. Wyroby

0

cz~sciowego

odsloni~tej

zanurzenia

plyty grzejnej i czujnika strumienia

dutym i srednim oporze cieplnym

ogniowa

Klasyfikacja

1+A1:2010

Klasyfikacja na podstawie wynik6w badan reakcji na ogien

PN-EN 13823:2010

Badania reakcji na ogien wyrob6w budowlanych. Wyroby budowlane z
wy/qczeniem

wyrob6w i element6w budynk6w.

Cz~sc

PN-EN 13501-

podlogowych,

poddane

oddzialywaniu

1:

termicznemu

pojedynczego plonqcego przedmiotu
PN-EN 29053:2011

Akustyka. Materialy do izolacji i adaptacji akustycznych.Okreslanie
opornosci przeplywu powietrza

PN-EN 12086:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wlasciwosci przy
przenikaniu pary wodnej

PN-EN ISO

Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i

10456:2004

obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-EN ISO 16000-

Powietrze

9:2009

organicznych

wn~trz.

Cz~sc

9.

Oznaczanie emisji lotnych

zwiqzk6w

z wyrob6w budowlanych i wyposatenia. Badanie emisji

metodq komorowq
PN-EN ISO 11925-

Badania

reakcji

na

ogien.

Zapalnosc

2:2010

bezposredniemu dzialaniu plomienia.

Cz~sc

wyrob6w

poddawanych

2. Badania przy dzialaniu

pojedynczego plomienia
PN-EN 29052-1 :2011

Akustyka.

Okreslanie

sztywnosci dynamicznej. Cz~sc

1:

Materialy

stosowane w plywajqcych podlogach w budynkach mieszkalnych
PN-EN ISO 10140-

Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej element6w

1:2011

budowlanych.

Cz~sc

1: Wyznaczanie,

weryfikacja i zastosowanie

danych okreslajqcych dokladnosc
PN-EN 10140-2:2011

Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej element6w
budowlanych. Cz~sc 2. Zasady pomiaru izolacyjnosci od diwi~k6w
powietrznych

PN-EN ISO 717-

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

1: 1999/A 1:2008

akustycznej

element6w

budowlanych.

Izolacyjnosc

od

diwi~k6w

powietrznych
PN-EN ISO 846:2002

Tworzywa sztuczne. Ocena dzialania mikroorganizm6w

PN-83/N-03010

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyb6r jednostek produktu do pr6bki

I

®
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Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny
1. ETA-08/0018. Europejska Aprobata Techniczna "ICYNENE soft foam insulation", VTT, 2008
2. Evaluation report of ICYNENE soft foam insulation, VTT, 2007
3. NA-00284R:03/13. Opinia specjalistyczna dot. mozliwosci stosowania natryskowej pianki
ICYNENE LD-C-50 jako izolacji akustycznej,

Zak~ad

Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej,

Warszawa,2013
4. NM-00165R:02/AW/13,

Opinia

dotyczqca

mozliwosci

zastosowania

raportu

z

badan

dotyczqcego podatnosci na rozw6j plesni pianki natryskowej ICYNENE LO-C-50 do wydania
Aprobaty Technicznej ITB,

Zak~ad Materia~6w

Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej,

Warszawa, 2013
5. Rapport d'essais no AC12-26041158/1 concernant deux murs a ossature bois, CSTB, 2012
6. Rapport d'essais no AC12-26041158/2 concernant une paroi en beton avec et sans doublage
sur ossature, CSTB, 2012
7. VTT-S-08471-06. Determination of dynamic stiffness of semi rigid polyurethane foam
ICYNENE according to standard EN 29052-1, VTT, 2006
8. VTT-S-12232-06, Determination of reaction to fire performance of a construction with Icynenespray formula according to EN 13823:2002, VTT, 2007
9. PK-08-092. Klasifikace reakce na ohen v soulasu s CSN EN 13501-1 :2007, Strikana izolacni
pena Icynene, Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s., 2008
10. Raport no 10/229 bis. Evaluation des emissions de COV, aldehydes et cetones legers issues
d'un materiau isolant (ICYNENE LDC50) selon ISO 16000-9, CERTECH, 2012

11. 2654/12/Z00NF. Opinia specjalistyczna dotyczqca wniosku nr NJ-4205
Technicznej dla pianki natryskowej ICYNENE LD-C-50,

Zak~ad

0

udzielenie Aprobaty

Fizyki Cieplnej, Instalacji

Sanitarnych i Srodowiska Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa, 2012
12. VTT-S-08767-06. Determination of resistance of the semi-rigid polyurethane foam ICYNENE
to mould fungi, VTT, 2006

