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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
IKO enertherm ALU F4 - CPR-2013.08

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Patrz etykieta znakowania CE i oznaczenia na płytach

2. Typ, partia lub numer seryjny lub dowolny inny element umożliwiający identyfikację 

wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4z art. 11 ust. 4
IKO enertherm ALU F4

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu 

budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną
Izolacja cieplna budynków

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres 

kontaktowy producenta

IKO Insulations B.V.

Wielewaalweg 3

4791 PD Klundert

The Netherlands

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego określone w załączniku V
System 3

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego 

objętego normą zharmonizowaną

Norma EN 13165:2012 + A2:2016

Notyfikowana jednostka certyfikująca:  SGS Intron (1939), WFRGent 

(1173), FIW (0751), CSTB (0679), APPLUS (0370)

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe hEN specyfikacja techniczna

Reakcja na ogień E EN 13501-1

Reakcja na ogień (zastos. końcowe)
B-s2, d0 (bl. trapezowa)

dN 40 - 200 mm
EN 15715

Współczynnik przewodzenia ciepła  (λD W/(m.K)) 0,022 załącznik C EN 13165:2012 + A2:2016

Opór cieplny (RD m²K/W) dla różnych grubości płyt [mm]
1,35 dla dN 30 mm

EN 13165:2012 + A2:2016
9,05 dla dN 200 mm

Tolerancja grubości T2 EN 823

Stabilność wymiarowa w określonej temperaturze i wilgotności
DS(70, 90)3

DS(-20,-)1
EN 1604

Odkształcenie w określonych warunkach

obciążenia ściskającego i temperatury
DLT(2)5 EN 1605

Pełzanie przy ściskaniu NPD EN 1606

NPD EN ISO 354

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni TR80 EN 1607

Wytrzymałość na ściskanie CS(10\Y)175 EN 826

Absorbcja wody  - długoterminowa po całkowitym zanurzeniu 

                                   - krótkoterminowa po częściowym zanurzeniu

Płaskość po zamoczeniu jednej z powierzchni

WL(T)1

NPD

NPD

EN 12087

EN 1609

EN 825

NPD EN 12086

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

NPD -

Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowska wewnętrznego NPD -

Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, 

starzenia/degradacji

Reakcja na ogień nie ulega 

zmianie w czasie 
-


