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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-1 5_902812012

Na podstawie rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 8 listopada 2OO4 r, w sprawie
aprobat technicznych orazjednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w lnstytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

Polychem Systems Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 43
60-003 Poznań
stwierdza się przydatnośó do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą,

Natryskowa pian ka

po!

i

uretanowa

PUREX NG_0810NF

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, ktory jest integralną częściąniniejszej
Aprobaty Technicznej lTB,

Termin wazności
28 listopada2017

DYREKToR
:

r.

Załacznik.
Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, 28 listopada 2012
Dokument Aprobaty Technicznej lTB AT-15-902812012 zawiera

1

r.

1 stron. Tekst tego dokumentu

można kopiować tylko w

całości.Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z lnstytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRzEDMloT APRoBATY
Pzedmiotem Aprobaty jest natryskowa pianka poliuretanowa o nazwie handlowej PUREX
NG-081ONF, produkowana przez firmę Polychem Systems z Poznania.

Pianka PUREX NG-081ONF jest dwuskładnikową półsztywną pianką poliuretanową
budowie otwańokomórkowej, powstałą przez zmieszanie ciekłych składników

A

(poliolowego)

o

iB

(izocyjanianowego).

Bezpośrednio przed natryskiem składniki A

iB

miesza się mechanicznie w proporcji
objętościowej1 : 1. Natrysk pianki na izolowaną powierzchnię odbywa się bezpośrednio na
bud owi

e przy uży ciu s pecj

a

l i

styczny ch ag reg atów wyso koci

śn ie n

iowych.

Wymagane właściwości
techniczne pianki PUREX NG-0810NF podano w p. 3.

2.

PRzEzNAczENlE, zAKREs l WARUNKI sTosoWANlA

Pianka poliuretanowa PUREX NG-0810NF jest przeznaczona

do

wykonywania

bezspoinowej izolacji cieplnej bezpośrednio na obiekcie budowlanym, metodą natrysku (in situ).

Pianka PUREX NG-081ONF moze byó stosowana do wykonywania izolacji cieplnej ścian,
stropów i dachów od wewnątrz pomieszczeń, w przypadkach kiedy pianka nie jest poddawana
obciązeniom innym niż ciężar własny oraz nie będzie narażona na bezpośredni kontakt z wodą.

Wykonywanie izolacji cieplnej
powinno byc zgodne

z

z

zastosowaniem pianki będącej pzedmiotem Aprobaty,

projektem technicznym, opracowanym dla określonego zastosowania z

uwzględnieniem.

*

wymagań właŚciwych norm i obowiązujących przepisow techniczno

szczególnoŚci rozporządzenia Ministra lnfrastruktury

z

-

budowlanych, a w

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 z2002 r, poz.690, z pózniejszymi zmianami),

-

firmowej instrukcji Producenta pianki,
postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej lTB.

Projekt powinien określać,między innymi, grubośćizolaĄi oraz sposób kontroli i odbioru
robót izolacyjnych.

Przy projektowaniu izolaĄi z zastosowaniem pianki PUREX NG-0810NF, w obliczeniach
cieplnych należy pzyjmować wartośc współczynnika przewodzenia ciepła równą 0,043 W(m.K).

Średnia wańośćwspółczynnika oporu dyfuzyjnego, określonegow9 normy PN-EN
12086:2001, wynosi 1,71,
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1

Pianka poliuretanowa PUREX NG-0810NF pokryta okładzinąz płyt gipsowo-kańonowych,
stosowana bez podkładu albo na podkładzie palnym lub niepalnym, została sklasyfikowana w
klasie B-s1, d0 reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-'1+A1.2010 oraz na podstawie

rozporządzenia Ministra lnfrastruktury

z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z2002 r., poz.
690, z pózniejszymi zmianami):
w zakresie palności płyt - niezapalna,

w zakresie kapania pod wpływem ognia

-

niekapiąca,

orazna podstawie lnstrukcji lTB Nr 401l20O4 - jako nieodpadająca pod wpływem ognia.
Przy stosowaniu pianki należy ściśleprzestrzegać warunków i technologii jej nakładania
oraz zasad przygotowania podłoża,określonych w instrukcji Producenta, w tym wymagań
dotyczących zakresu dopuszczalnej temperatury izolowanej powierzchni w czasie prowadzenia
prac budowlanych. Piankę należy nanosió warstwami, stosując do tego celu wyłącznie specjalne,

określoneprzez Producenta pianki, urządzenia natryskowe przystosowane do dozowania
mieszania wyrobów dwuskładnikowych. Nie należy natryskiwać piankiw poblizu otwańego ognia.

i

Nabywcy pianki powinni otrzymać instrukcję, opracowanąprzez Producenta, zawierające
między innymi:

przeznaczenie

-

i

zakres stosowania wyrobu zgodnie z niniejsząAprobatą Techniczną lTB,

wymagania dotyczące przechowywania i transpońu pianki, pzygotowywania podłożaoraz
technologii i warunków stosowania wyrobu,

-

wymagania bezpieczeństwa (w tym bhp) i ochrony środowiska.

3.WŁAŚGWoŚcl TEcHNtczNE. WYMAGANIA
3.1. Surowce

Właściwości
surowców stosowanych do wytwazania pianki PUREX NG-0810NF,

a

także

sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną lTB i powinny być
określone w systemie zapewnienia jakościProducenta.
3,2.

Właściwości
techniczne

Wymagane właściwościtechniczne natryskowej pianki poliuretanowej PUREX NG-081gNF
podano w tablicy

1.
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Tablica
właściwości

Lp.

2

3

Gęstośćpozorna, kg/m
Nasiąkliwośó wodą przy
częściowym, krotkotnruałym Qa h)
zanurzeniu. ko/m'
Zmiana wymiarów liniowych, %,
po 48 h w temperatuze + 70 o C,

o
.

b
7*

8

-*

0**

10

1

PN-EN'1602:1999

o/o

PN-EN
<

0,5

1609:1 999+A,1 :2006

metoda A

PN-EN 1604:1999
+A1:2006

0,5
1,5

i

dłuoościi szerokości
Napręzenia ściskającepzy 10o/o
odkształceniu wzqlednvm, kpa
Wytrzymałośćna rozciągan ie
prostooadłe. kpa
Pzyczepnośó do wyrobow
drewnopochodnych i płyt gipsowokańonowvch, kpa
Em isja lotnych związków

- czas
osiąnięcia

PN-EN 1604:1999
+A1:2006

t

t

0,5
3,0

>

5,5

PN-EN 826:,1998

> 1B,0

PN-EN 1607:1999

>33

PN-EN 1607:1999

ś28

PN-EN

organicznych (VOC)

dopuszczalnych stęzeń
substancji szkodliwych dla

1

t

i

gruboŚci

niezbędny do

9

4

t

dłuqościi szerokości
Zmiana wymiarów liniowych, %,
po 48 h w temperatuże + 70 " C
wilgotności względnej
90 %, w kierunku:

.
.

5

3
7,5

w kierunku:
gruboŚci

4

Metody badań

2

1
1

Wymagania

1

zdrowia. dni
Wańośó deklarowana wspołczynnika przewodzenia ciepła },p,
W(m.K), w temp. +10'C, w
stanie suchvm
Klasyfikacja w zakresie reakcji na
oqień

lso 160009:2009

PN-EN 12667:2002

0,043

PN-EN lSO'10456:2008

PN-EN 1350,1-5+A1

B-s1, d0

:201 0

próbki warstwowe, grubośćwarstwy pianki 25 mm
klasyfikacja dotyczy pianki pokrytej o?adŻnąz płyt gipsowo-kańonowych, stosowanej bez podkładu albo na
podkładzie palnym lub niepalnym

4. PAKoWANIE, PMEcHov[rYWANlE
Składniki A

l

TRANSPoRT

i B do wytwarzania

pianki poliuretanowej, będącej przedmiotem niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB, powinny byc dostarczane, przechowywane i transpońowane zgodnie z
instrukcją Producenta,

w

oryginalnych opakowaniach (pojemnikach) Producenta,

w

sposób

bezpieczny izapewniający niezmiennośó ich właściwości
technicznych. Sposob przechowywania
transpońu powinien zabezpieczaó pojemniki przed nagrzaniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem
mechanicznym.

i

nf__lntr@
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Opakowania powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, w temperatuze od
+'10 do +25oC, Do kazdego pojemnika powinna być dołączona etykieta, zawierĄąca co najmniej
następujące dane.

nazwę i adres Producenta,

nazwę handlową lub symbol komponentów oraz nazwę handlową wyrobu

i

jego

pfzeznaczenie zgodnie z Aprobatą Techniczną lTB,
nr Aprobaty Technicznej lTB AT-,1 5-902812012,

termin pzydatności do stosowania (eżelijest określony),

masę netto lub objętośó,
podstawowe warunki stosowania i przechovrn7wania z uwzględnieniem wymagań bhp,
informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia lub zycia, określonew karcie charakterystyki,

opracowanej zgodnie

z

zdnia 18 grudnia 2006

Rozpoządzeniem 190712006 Parlamentu Europejskiego
r.

i

Rady

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
oznakowanie wymagane

pżez rozpoządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012

r. w

sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektórych mieszanin (Dz, U, 2012, poz. 445),

znak budowlany,

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byó zgodny
rz.ądzeniem Ministra lnfrastruktury

z

z

rozpo-

dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 1 98i2004, poz. 2041).

5.
5.1.

ocENA zcoDNoŚcl

Zasady ogólne

Zgodnie

zart.4, ań. 5 ust.

1, p, 3

orazań.8 ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia

wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr 9212004, poz. 881 ,

z

2OO4 r. o

poźniejszymi zmianami) wyrób, którego

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może byc wprowadzany do obrotu

i

stosowany przy

wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom
uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodnościz
Aprobatą Techniczną lTB AT-15-902812012
obowiązującym i przepisam

i,

i

oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z

nntl!@
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rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury

z

dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 19812004, poz. 2041) oceny zgodnościnatryskowej pianki poliuretanowej

PUREX NG-081ONF z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-902812012 dokonuje Producent stosując
system 3.

W pzypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent moze wystawić krajową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-1 5-902812012 na podstawie:

a)
b)

wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
zakładowej kontroli produkcji.
5.2, Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości
technicznouzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu:

Wstępne badanie typu obejmuje:
n

asiąkl iwośćwodą

puy

częściowym, krótkotnvałym za

nu

ze

n

i

u,

zmianę wymiarów liniowych po 48 h w temperaturze + 70 " C,
zmianę wymiarów liniowych po 48 h w temperaturze + 70 " C i wilgotności względnej 90 %,
napręzenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym,
wytrzymałośó na rozciąganie prostopadłe,
przy czepnośćdo podłozy,

wańośó deklarowaną ws połczyn n ka przewodzen a ciepła,
i

i

emisję lotnych związkow organicznych (VOC),
klasyfikację ogniowąw zakresie reakcji na ogień.

Badania, które
techniczno
5.3.

-

w

procedurze aprobacyjnej były podstawą

do ustalenia

właściwości

uzytkowych wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcj i obejmuje:

1,

specyfikację

2.

kontrolę

i

i

sprawdzanie surowców i materiałów,

w

procesie wytwazania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i
badania

procedur okreŚlonych

w

dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji izmiezĄących do uzyskania wyrobu o wymaganych właściwościach.

Kontrola produkcji powinna zapewniać, źe wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną lTB
AT-15-902812012. Wyniki kontroli produkcji powinny byó systematycznie Ęestrowane. Zapisy Ęestru
powinny potwierdzac, że v,tyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub pańie

!El='
wyrobów i zwięane

AT-15-9028/2012
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z nimi szczegoły produkcyjne muszą być w pełni mozliwe do identyfikacji

i

odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

a)
b)

badania bieżące,
badania okresowe.
5.4.2. Badan ia bieżące. Badan ia bieżące obej

m

ują sprawdzen

ie

:

gęstości pozornej,
napręzeń ściskającychpzy 10 % odkształceniu względnym.
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

nasiąkliwościwodą,
zmiany wymiarów liniowych po 48 h w temperaturze + 70 " C,

wytrzymałościna rozcią9anie,
wzy czepności do podłozy,
emisji lotnych związkow organicznych (VOC),
klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień.
5.5.

Częstotliwośćbadań

Badania bieżące powinny byc wykonywane zgodnie

z

ustalonym planem badań, ale nie

rzadziĄ niż dla kazdej pańii wyrobu. Wielkośćpańii wyrobu powinna byó określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji,

Badania okresowe należy wykonywać nie zadziej niż raz na 3 lata.
5.6. Metody badań

Metody badań nalezy przyjąć zgodnie z tablicą 1 kol, 4. Otzyrnane wyniki nalezy porównaó
odpowiednio z wymaganiami podanymiw kolumnie 3 tej tablicy.
5.7. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań należy pobieraó losowo według PN-N-03010:1983 inormami dotyczącymi
metod badań.

nr__lnn@
[--]
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5.8. Ocena wyników badań

Wyprodukowany wyrób nalezy uznac

za zgodny z

wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej lTB, jezeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.
6. USTALENIA FoRMALNo

- PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna lTB Ar-15-902812012 jest dokumentem stwierdzającym
przydatnośó natryskowej pianki poliuretanowej PUREX NG-08'10NF do stosowania w budownictwie
w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty.

Zgodnie

zań.4,

ań. 5 ust. 1, p. 3 orazart,.8 ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r, o

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 9212004, poz.881,z poźniejszymi zmianami) wyrób, którego

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może byó wprowadzany do obrotu

i

stosowany przy

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom
uzytkowym

i

pżeznaczeniu, jezeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodnościz
Aprobatą Techniczną lTB AT-15-902812012
obowiązującymi pzepisam

i

oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z

i.

6,2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających

z

pzepisów o ochronie

własnościprzemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czenruca
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

z

dnia 30 czenruca 2000 r. Prawo własności

pzemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień nalezy do obowiązków
kozystaj ących z

n in

iejszej Aprobaty Tech

n

icznej,

6,3. lTB wydając Aprobatę Techniczną nie bieze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna lTB nie zwalnia Producenta wyrobu od odpowiedzialności za jego
prawidłową jakość,a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwejego
zastosowanie.

6.6. W treściwydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie natryskowej pianki poliuretanowej

PUREX NG-0810NF należy zamieszczać informację
Technicznej lTB AT-,1 5-902812012.

o

udzielonej temu wyrobowi Aprobacie

nf__ln!@
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włztvoścl

Aprobata Techniczna lTB AT-1 5-902812012 jest wazna do 28 listopada 2017

r.

WaznoŚĆ Aprobaty Technicznej lTB moze być przedłuzona na kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do lnstytutu Techniki Budowlaną, z
odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu waznościtego
dokumentu.

KoN!Ec

INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty związane
PN-N-03010:1983

Statystyczna kontrola jakosci, Losowy wybor jednostek produktu do
próbki

PN-EN lSO 10456:2004

Materiały iwyroby budowlane, Procedury określania dektarowanych i
o b l icze n i

PN-EN 826:1998

owych

wa ńo ścicie pl nych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania
przy ściskaniu

PN-EN 1602:1999

Wyroby do izolacji cieplnej

w

budownictwie. Określanie gęstości

pozornej

PN-EN

1604:1999+A,1 :2006

wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. okreśtanie stabilności

wymiarowej

w

określonych warunkach temperaturowych i

wilgotnościowych

PN-EN 1607:1999

wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. określaniewytrzymałości
na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych

PN-EN 1 609: 1 999+A1 :2006 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. określanie krotkotnuałej
nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia

PN-EN 12667:20a2

właściwości
cieplne materiałów

i

wyrobów budowlanych, określanie

oporu cieplnego metodami odsłoniętej płyty grzejnej

i

czujnika

strumienia cieptnego, Wyroby o dużym iśrednim oporze cieptnym

PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynków.

PN-EN lSO 16000-9:2009

Część1: Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień
powietrze wnętrz. oznaczanie emisji lotnych związków organicznych
z wyrobów budowlanych i wyposażenia. Badanie emisji metodą
komorową

nr--lnI@
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1

lnstrukcja lTB Nr 40112004 Przyporządkowanie określeniom występującym

w

1/11

przepisach

techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1

Sprawozdaniaz badań lTB, rapońy ioceny
1.

1767|12|ZOONK. Praca badawcza dotycząca natryskowej pianki poliuretanowej

PUREX NG-

081NF. Zakład Konstrukcji iElementów Budowlanych lTB, Warszawa 2012r.
2.

1772|12|ZOONF. Badanie pzewodności cieplnej, oporu dyfuzyjnego i emisji lonych związkow

organicznych dla pianki poliuretanowej PUREX NG-081NF. Zakład Fizyki Cieplnej, lnstalacji
Sanitarnych iŚrodowiska lTB, Warszawa 2012r.
3

1692|12/ZOONP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-,t+A,1:2010, dotyczy

pianki PUREX NG-081NF. Zakład Badań Ogniowych lTB, Warszaw 2Q12
4,

r,

Atesty Higieniczne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Nr Hl(B/0195t}5t2oo9
HKlBl0195l04l2009.

i

