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Nazwa i nazwa handlowa wvrobu budowlaneqo:

zewnętzne zespolone systemy ocieplenia (ETlcs) nabazie styropianu

CEKOL TERMO S

2. Oznaczenie tvpu wvrobu budowlaneqo: CEKOL TERMO S
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw wyrobów cEKoL TERMo S produkowanych fabrycznie do
zewnętrznYch zespolonych systemów_ocieplania (ETlCS) ze styropianem, stosowanych jako izolócja ciepina w
budownictwie. Zestaw wyrobów CEKOL TERMO S przeznaczohy jest do stosowanij na zewnętrzn'ej powierzchni
nowYch lub istniejących ściani/lub sufitow w celu podwyższenia izolacyjności cieplnej.

4. Nazwa i adres siedzibv producenta oraz mieisce produkciiwvrobu:
CEDAT Społka zo.o.,80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,

Miejsca produkcji: Zakład Produkcyjny Gdańsk - 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19;
Zakład Produkcyjny Bełchatów - 97-427 Rogowiec, ul. Zakładowa g,
5-

Nazwa iadres upoważnioneąo przedstawiciela, o ile został ustanowionv:Nie dotyczy

6. Kraiowv svstem zastosowanv do ocenv i wervfikacii stałościwłaściwości
użvtkowvch: System 2+

7. kraiowa specvfikacia techniczna:
7a- Polska Norma wyrobu: PN-EN 'l3499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania ( ETlCS) ze styropianem. Specyfikacja.
Ngzw.a akredYtowanejjednostkicertyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
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CERTBUD SP. z o.o., ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-546 WarsŻawa, Jednostka Akredytowana AC 158,
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr Z600,

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceftvfikatu:
8. Deklarowane właściwości
uzvtkowe

Dotyczą zestawu produktów

w skład którego wchodzą:
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cEKoL TERMo S

o kodzie oznakowania ETICS-EPS-EN1 34gg-2,5_F_lz_PE2oo,

Za?rawa klejąca do styropianu izatapiania siatki, do przyklejania płyt styropianowych do podłoza
- cEKoL TERMo s1
Klej do zatapiania siatkiwzmocniony włóknami cEKoL TERMO s2
Preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską CEKOL GB-B7
Tynk mineralny - CEKOL C-35

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zmierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowany opór cieplny ImąXrw]
Reakcja na ogień
Odpornośó na uderzenie
Odpornośc na wgniatanie
P zepuszczal nośó wody przez powierzch

2,5 dla styropianu o grubości 100mm
Euroklasa F
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Odpornośćmechaniczna

Przyczepność warstwy zbrojonej Oo płyty reątrlleą
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SYSTEM TERMO S
Pzyczepnośó zaprawy klejącej do płyty EPS w przypadku
ETICS mocowanego zaprawą klejącą [MPa]
System ET|CS jest mocowany za
pomoą zapraw klejącej, któĘ wyniki
oznaczeń pzyczepności wyn oszą

Odpornośc na odrywanie ET|CS mocowanego łącznikami
mechanicznymi [MPa]

powyżej 0,08 MPa, a zastosowane

Ęczniki mechaniczne w tym systemie
dają dodatkowe zabezpieczenie

Tnrałośći pzyczepnośćwarstwy wykończeniowej na warstwie zbrojonej
Stopień spęcherzenia zgodnie PN-EN lSO 4628-2:2005

llośc 1 - bardzo mały, tj. mała ledwo
dostrzegalna liczba pęknięó
Rozmiar 1 - widoczne tylko przy

Stopień spękania zgodnie z PN-EN lSO 4628-4:2005

powiększen iu 1 O-krotnym
llośc0, Rozmiar 0 - niewidoczne
nawet przy 1 O-krotnym powiększeniu

Stopień złuszczenia zgodnie z PN-EN lSO 4628-5:2005
W powyzszym systemie ocieplania powinny byc zastosowane:
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Płyty styropianowe o kodach EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-TR1o0-Wlp
< 0,5 kg/m2, klasa
reakcji na ogień co najmniej E, oraz deklarowanym oporem cieplnym nie mniejszym niż 1,o m2K^ru
Siatka z włókna szklanego PRAXA G 145 glm2 oraz 165 o rozmiarze oczek 5 x 5 mm
Łączniki mechaniczne - dopuszczone do obrotu
Materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji- listy, taśmy, siatki naroznikowe, materiały
uszczelniające i inne akcesoria

9-WłaŚciwoŚci uzytkowe określonego powyzejwyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiw pkt. 8 deklarowanYmiwłaŚciwoŚciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialnośc produceńta. W imieniu producenta podpisała:
Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakości
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