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PRoHLÁŠrN í o uŽlrruÝcH VLAsTNosTEC!.|
číslo40091
Jedinečný identifikační kód tvpu vÝrobku
Zamýš|enélzamýšlenápouŽití

PAROC Hvac Section AluCoat T
Tepelná izo|ace pro stavebnízařízenía průmys|

Výrobce
Systém/systémyPOSV

Paroc Group, Energiakuia 3, Fl-00'180 Helsinki
Systém 1 pro reakci na oheň. Systém 3 pro da|ší
vlastnosti

Harmonizovaná norma

EN 14303:2009+A1:2013

Pazi notáCás) iestáde(-es)

č. 0809 -

VTr Expert Services

Ltd

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem dek|arovaných vlastností. Toto
proh|ášení o v|astnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 3o5|2o11vydává na výhradní
odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Helsinki 23.6.2016

Paroc Oy Ab, Technical lnsulation
Tommi Siitonen, Development Manager

Deklarovaná vlastnosVDek|arované vIastnosti
nozuĚnovÁsTABlLlTA
EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

poŽÁnní opolNosT A TEPeutÉvuesrnosrt
Pažární odolnost vůčistárnutí / degradaci
PoŽámí odolnost vůčivysolcým teplotám

?oŽámí odolnost minerální vlny se s postupem času nezhoršuje. í(asifikace rný'robku
Eurodass se yztahuie na orqanichý obsah' kteÚ se v průběhu času nemůŽe zwšovat'
PoŽární odo|nost minerá|ní v|ny se neáoršuje se zvyšujícíse teplotou.'K|asifikace
výrobku Euroclags se

ýká organického obsahu, kteý

při vyššíchteplotách zůstává stejný

nebo se sniŽuie.

Tepelná odo|nost vůčiŽáruldegradaci

Tepe|ná vodivost v'ýrobků z minerá|ní v|ny se v prŮběhu času nemění' zkušenosti
ukáza|y, Že struKura úáken je stabilní a póry neobsahují žádnéjiné p|yny komě
atmosférického rrzduchu.

Tepe|ná odolnost vůčivysoloým teplotám

Tepe|ná vodivost výrobků z minerá|ní v|ny se v průběhu času nemění, zkušenostÍ
ukáza|y, Že struktura úáken je stabi|ní a póry neobsahu jí Žádné jiné.p|yny kromě
atmosférického vzduchu.
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Dek|arovaná vlastnost/Dek|arované vlastnosti
poánníoooLNosT
EN 14303:2009+41 :2013 (EN 13501-1)

repeuqÝoopoR
Tepelná vodivost (dek|arovaná) při

1

0

.C'

EN '14303:2009+41:2013 (EN ISO 8497)

trro

lso

Tepe|ná Vodivost (dek|arovaná) při 50 "C' lso

EN 14303:2009+A1:20í3 (EN

Tepe|ná vodivost (deklarovaná) pň 100 "C' trloo

EN 14303:2009+41:2013 (EN ISO 8497)

Rozměry a to|erance

T8 pro vnějšíprůměr < 150 mm,
pro vnějšípruměr > 150 mm

8497)

EN 14303:2009+41;2013

PROPUSTNOSTVODY
EN 14303:2009+A't:2013 (EN 13472)

Krátkodobá nasákavost vody WS' Wo

PRoPUsTNosT VoDNÍcH PAR
EN 14303:2009+A'l

sToPovÁ MNoŽsTVívoDoU RozPUsTt{ÝcH |oNru

:201 3

A HoDNoTA PH

EN 14303:2009+A't:2013 (EN 13468)
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