pRoH LAšrn í o vtAsTNosTEcH
č.I|2ot5

1. JedinečnÝ identifikačníkód typu výrobku: WATISOL, VATIZOL

2. Zamýšlené/Zamýšlená použití;repruvÁ n

zvuxovÁ lZoLAcE STAVFB

3. Výrobce: EKoCELL CZ, s. r. o., KUNÍN 255,747 s3 ruruín, ČrsrÁ REPUBLIKA, lČ: 28719590, DlČ: cz287t9590

4. Systém/Systémy POSV: SYSTÉV r
5. Evropskétechnické posouzení: ETA- 13/0353 ZE DNE 23.5.2013

Subjekt pro technické posuzování: TECHNlCKÝ n zruŠrgruíÚsrev sravegNÍPRAHA, s, P., č. 1020

oznámený subiekt/oznámené subiekty: recnrutcrÝ A ZKUŠEBNÍÚsrnv sravegNÍ PRAHA, s. P., č, 1020
6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

:

Deklarované vlastností:

uroveň/třída

Rozvoi koroze na kovov,ých konsřukcích
Reakce na oheň
obsah a/nebo uvolňování nebezpečných látek
prooustnost oro vodní oaru
odoor oroti nroudění vzduchu
Zl.uková pohltivost

Vvhovuie

Tepelná vodivost

l.p,

řída B
Vvhowie
u < 1-5

0-9 kPa.s/m2 roto hustotu 30 ks/m3)

činitel nrukové pohltivosti: aw 0,80 (H)

řída B
23,59

}.p, 23,59

Kategorie

1

:

š 0.0389 Wm,K

Wm,K

Kate gorjre 2: š 0.0389

š 0.038 Wm,K
}.10, dry (65 kg/m3): 10.037 Wm,K
}"1g,d.y(30 kg/m3):

lto,d.y, rmi (30 kg/m3): š0.038
Lro, a"r, ri*i,

(65 kg/m3). š 0.037

lro,a"r,qopo(30 kg/m3): < 0.038
Xro,a.r,solso(65 kg/m3): š 0.037

Lroe,sol(30 kg/m3): š0,039
}.19123,561 (ó5 kg/m3): š 0.039
}.19123,39;(30
}.19123.39)(65

Biologická odolnost: odolnost vuči plísňovým

Vyhowje

houbám

Zadržováni přísad

a) Reakce na oheň po zadtženi přísad

b) Odolnost vuči plisňovým houbám po zadňeni

ořísad
Nasiákavost

sedání/usazování

Vyhovuje

Vyhowje
NPD
Stropy:

Sa

<6%o

Wm,K
Wm,K
Wlm,K

Wm,K

Wm,K
Wm,K

kg/m3): š 0.040 Wm,K
kg/m3: š0.040 Wm,K

Sypná hmotnost p < 50 kg/m3
Sypná hmotnost po usazení psl< 55 kg/m3

Dutiny stěn a mezi krokvemi:

Sc

0%o

Sypná hmotnost p < 70 kg/m3
Sypná hmotnost po §azení pse< 70 kglm3

Izol ace na základé stanovených

teplotních a vlhkostních podmínek:
a) za podmínek konstanfiri teploty a
tlaku

SnSIaoÁ

Sypná hmotnost p < 40 kglm3
Sypná hmotnost po usazení psn< 50 kg/m3
b) za cyklického kolísání teploty a vlhkosti
,S"-":

kritichú obsah vlhkosti

NPD

NPD

Vlastnosti rnýše uvedeného rnýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení
o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 30lsl2lt1-vydává na uýhradní odpovědnost uýrobce uvedeného uýše.

Podepsáno za v,ýrobce

a jeho

lng. Pavel lndrák

V Kuníně dne 7.9.2015

jménem:

