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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacja techniczną:

Do izolacji w budownictwie (ThIB)

1003SUPERFR

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany 
zgodnie z art. 11 ust. 4:

DoP nr 1003SUPERFR Rev dnia0 01/07/2013

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Zgodnie z  rozporządzeniem Produkty dla Budownictwa nr  305/2011

Feltro SUPER FR

(Nr partii oraz data produkcji: patrz etykieta)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany 
(zgodnie z art. 11 paragraf 5)

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo 
obejmuje zadania określone w art. 12 paragraf 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego określone w 
załączniku V:

7.  W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 13162:2012

Istituto Giordano SPA 0407Jednostka Notyfikowana Nr

Wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie następujących elementów:
i) wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
ii) ciągłego nadzoru, i oceny zakładowej kontroli produkcji

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została 
europejska ocena techniczna:

EUROFIBRE S.p.A.
Siedziba : Via G. Verdi 67 - 37046 MINERBE (VR)
Miejsce prowadzenia działalności : Via Venier 52 - 30020 MARCON (VE)

Nie dotyczy

AVCP System 1 

Nie dotyczy

-
Bez okładzin

AL
Aluminium

KP
Papier pakowy z 

polietylenu

PM
Metalizowany 
polipropylen

V
Welon szklany



EUwalnianie się substancji niebezpiecznych

Współczynnik pochłaniania dźwięku

Wskaźnik tłumienia dźwięków uderzeniowych

Wskaźnik izolacyjności akustycznej od 
dźwięków powietrznych

Opór cieplny

Przepuszczalnośd wody

Przenikanie pary wodnej

Naprężenie ściskające

Trwałośd oporu cieplnego w funkcji 
starzenia/degradacji

Wytrzymałośd na rozciąganie/zginanie

9. Deklarowane właściwości użytkoe :

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 13162:2012
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Wytrzymałośd na ściskanie NPD 

Trwałośd reakcji na ogieo w funkcji 
starzenia/degradacji

(c) 

Klasa tolerancji Grubośc T2 %/mm

Ciągłe spalanie w postaci żarzenia NPD
 

Uwalnianie się substancji 
niebezpiecznych

Pochłanianie dźwięku

Sztywnośd dynamiczna

Grubośd dL

Ściśliwośd

Opornośd przepływu 
powietrza

Opornośd przepływu 
powietrza

Opór cieplny 
(10°C)

Przewodzenie ciepła 
(10°C)

Grubośd

Krótkotrwała 
nasiąkliwośd wodą

Długotrwała 
nasiąkliwośd wodą

Opór dyfuzyjny pary 
wodnej

Naprężenie ściskające 
lub wytrzymałośd na 

ściskanie 

Obciążenie punktowe

Opór cieplny i 
przewodzenie ciepła

CTrwałośd cechy

Wytrzymałośd na 
Rozciąganie prostopadle 

do powierzchni czołowych 
(f)

Pełzanie przy ściskaniu

Trwałośd cechy

 

Ciągłe spalanie w 
postaci żarzenia

Reakcja na ogieo  EuroclassReakcja na ogieo 

Właściwości użytkowe

Jednostka Feltro SUPER FR

- A1 AL A1

KP F PM F

V A1



     W imieniu producenta podpisał:                                

     Marcon-Venezia

                                                                                                                                                   Paolo Vaccari
                                                                                                                      Kierownik Biura Doradztwa Technicznego

NPD – właściwości użytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined)
(a) Wyroby do izolacji termicznej, nie zawierają substancji niebezpiecznych powyżej maksymalnego poziomu dozwolonego 
przez rozporządzenia europejskie lub lokalne. Europejskie metody badao są w trakcie opracowywania.
(b) Metoda europejskiego badania jest w fazie rozwoju, a norma zostanie zmieniona, gdy ta będzie dostępna.
(c) Właściwości użytkowe wyrobów z wełny mineralnej nie pogarszają się w czasie. Klasyfikacja wyrobu według Euroklas 
jest związana z zawartością części organicznych, które nie mogą zwiększad się w czasie. 
(d) Współczynnik przewodzenia ciepła wyrobów z wełny mineralnej nie zmienia się w czasie, doświadczenie wykazało 
stabilnośd struktury włókien, a pory nie zawierają żadnych innych gazów, niż powietrze atmosferyczne. 
(e) Tylko na stabilnośd wymiaru grubości.
(f) Funkcja ta wpływa również na obsługę i instalację.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 
9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnośd producenta określonego 
w pkt 4
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