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KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/2015

1.

Producent wyrobu budowlanego:
ANAR Anna Bartoszewska
97-216 Czerniewice
ul. Szkolna 6

2.

Nazwa wyrobu budowlanego:
Mata termoizolacyjna ISOBOOSTER® T1

3.

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU – 22.23.19

4.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Maty termoizolacyjne ISOBOOSTER® T1 są przeznaczone do stosowania jako izolacja cieplna w powietrznych szczelinach
termoizolacyjnych, w konstrukcjach szkieletowych ściennych i dachowych.
Poszczególne warstwy izolacji powinny być układane na zakład o szerokości 5 cm. Złącza sąsiadujących ze sobą mat powinny być
łączone taśmą samoprzylepną.
W przypadku dachów o konstrukcji drewnianej, maty termoizolacyjne ISOBOOSTER® T1 i ISOBOOSTER® T2 należy układać między
krokwiami lub pod krokwiami, na zakład o szerokości 5 cm. Montaż należy realizować w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 2centymetrowe szczeliny powietrzne po obu stronach mat. W przypadku pokryć dachowych wykonanych z blachy należy zabezpieczyć
maty przed bezpośrednim stykiem z metalem.

5.

Specyfikacja Techniczna:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8392/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku.

6.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

Szerokość (cm): 125 ± 5%;

Gramatura (g/m2): 305 ± 10%;

Maksymalna siła przy rozciąganiu (N/50 mm): wzdłuż ≥ 210; w poprzek ≥ 180;

Wydłużenie względne przy maksymalnej sile (%): wzdłuż ≥ 11; w poprzek ≥ 10;

Opór cieplny układu maty termoizolacyjnej, umieszczonej w środku przestrzeni powietrznej (tj. z dwiema szczelinami
powietrznymi o grubości co najmniej 2 cm) przy przepływie ciepła pionowo w górę, wynosi: 1,25 m2 ·K/W.

7.

Numer i nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu,
jeżeli ta jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Raport z badań nr LM00-01674/13/Z00NM - ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ITB w Warszawie;
Raport z badań nr LFS00-1674/13/Z00NM – ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH I ŚRODOWISKA ITB w Warszawie;
Raport z badań nr LM01-01127/15/Z00NM - ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ITB w Warszawie;





DEKLARUJĘ Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE WYRÓB BUDOWLANY JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WSKAZANĄ W PKT. 5.

Rawa Mazowiecka, 01 marca 2016

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Bank: PKO BP o/Rawa Maz. Nr konta: 51102045800000150200597906

