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I Część ogólna
Organ ocen technicznych wydający ETA:
Instytut techniki i badań dla budownictwa w Pradze
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego
MAJSTERPOL NATURAL
Rodzina produktów, do których należy wyrób
budowlany

Producent

Zakład produkcyjny

Niniejsza
zawiera

Europejska

ocena

techniczna

Kod branżowy produktu: 4
Systemy kompozytowej zewnętrznej izolacji
termicznej (ETICS) z obrzutką
produkt izolacyjny – styropian (EPS)
MAJSTER-POL Kosińscy Sp. Jawna
Mienia 291
05-319 Ceglów
http://majsterpol.pl/
MAJSTER-POL Kosińscy Sp. Jawna
Mienia 291
05-319 Ceglów
25 stron łącznie z 3 załącznikami, które stanowią
integralną część niniejszej Oceny.
Załącznik nr 4 Plan Kontroli zawiera informacje
poufne i nie jest ujęty w Europejskiej ocenie
technicznej
w
chwili
publicznego
rozpowszechniania tej oceny.
ETAG 004, wydanie 2013, służące jako
Europejski dokument oceny (EAD)

Niniejsza Europejska ocena techniczna jest
wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
305/2011 na podstawie
Niniejsza europejska ocena techniczna
zastępuje:
Tłumaczenia niniejszej europejskiej oceny technicznej w innych językach są w pełni zgodne z oryginalnym wydanym
dokumentem i powinny być jako takie oznaczone.
Przekazywanie niniejszej europejskiej oceny technicznej, łącznie z przekazywaniem drogą elektroniczną, odbywa się w całości
(z wyjątkiem poufnego załącznika/poufnych załączników, o którym/których mowa powyżej). Można jednak dokonywać
częściowego powielania, za pisemną zgodą organu wydającego ocenę techniczną - Instytutu techniki i badań w budownictwie
w Pradze. Wszelkie częściowe kopie muszą być jako takie oznaczone.

II Część szczegółowa

1

Opis techniczny wyrobu

1.1

Definicja i skład zestawu

Niniejszy produkt to ETICS (System kompozytowej zewnętrznej izolacji cieplnej) z obrzutką - zestaw
zawierający składniki, które są fabrycznie produkowane przez producenta lub dostawców składników.
Producent ETICS jest ostatecznie odpowiedzialny za wszystkie składniki ETICS określone w
niniejszej ETA.
Zestaw ETICS zawiera prefabrykowany produkt izolacyjny ze spienionego polistyrenu (EPS)
przeznaczony do klejenia lub mechanicznego zamocowania na ścianie. Metody mocowania i
odpowiednie składniki są wyszczególnione w poniższej tabeli. Produkt izolacyjny wykańczany jest
systemem obrzutki składającym się z jednej lub większej liczby warstw (stosowanych na miejscu), z
których jedna zawiera zbrojenie. System nakłada się bezpośrednio na płyty izolacyjne, bez
jakiejkolwiek szczeliny powietrznej lub warstwy rozłączającej.
ETICS może zawierać specjalne łączniki (np. profile bazowe, profile narożne ...) do obrzucania detali
ETICS (połączenia, narożniki, gzymsy, parapety ...). Ocena i działanie tych składników nie są objęte
zakresem niniejszej ETA, ale producent systemu ETICS odpowiada za dostateczną zgodność i
parametry w ramach ETICS w przypadku dostarczania składników w ramach zestawu.
Skład systemu ETICS
Tabela nr 1
Wydajność]
2

Składniki

Grubość

[kg/m ]

[mm]

/

od 50 do 300

od 3,0 do 4,5
(na sucho)

/

Klejony system ETICS (całkowicie lub częściowo klejony)
z dodatkowymi kotwami.
Należy uwzględnić krajowe dokumenty aplikacyjne dot.
stosowania.

wyrób do izolacji: EPS wg EN 13163:2012+A1:2015
Produkty izolacyjne
i związane z nimi
metody mocowania

patrz: Załącznik nr 1, charakterystyka wyrobu


Kleje:
- STYROLEP K
- (cement portlandzki i specjalne drobne dodatki
wymagające dodawania wody 0,25 l/kg
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Składniki

Wydajność]

Grubość

[kg/m2]

[mm]

Mocowane mechanicznie docieplenie ETICS z kotwami i
dodatkowym klejem (patrz: art. 3.3.5 i Załącznik nr 2,
możliwości powiązań EPS-kotwy)
 Wyrób do izolacji: EPS wg EN 13163:2012+A1:2015
patrz: Załącznik nr 1, charakterystyka wyrobu


/

50 - 300

od 3,0 do 4,5
(na sucho)

/

Dodatkowe kleje:
-

STYROLEP K

-

(cement portlandzki i specjalne drobne dodatki
wymagające dodawania wody 0,25 l/kg

 Kotwy, patrz: Załącznik nr 2, charakterystyka
poszczególnych produktów. Oprócz poniższego wykazu.
Można stosować inne kotwy, pod warunkiem że spełniają
wymogi wprowadzone w Załączniku nr 2.
-

Ejotherm NTK U

ETA-07/0026

Kotwy plastikowe przybijane
- Ejotherm STR U, STR U 2G

ETA-04/0023

Kotwy z tworzywa wkręcane
-

EJOT H3
ETA-14/0130

Kotwy plastikowe przybijane
Produkty izolacyjne
i związane z nimi
metody mocowania

Bravoll PTH-KZ 60/8-La, Bravoll PTH
60/8-La,
Kotwy plastikowe przybijane

-

Bravoll PTH-S 60/8-La
Kotwy z tworzywa wkręcane

-

KEW TSD-V KN
Kotwy plastikowe przybijane

-

ETA-12/0148

ETA-13/0075

KOELNER TFIX-8M
Kotwy plastikowe przybijane

- WKRET - MET LFN ø 8, LFM ø 8
Kotwy plastikowe przybijane
-

ETA-08/0315

KEW TSDL-V
Kotwy plastikowe przybijane

-

ETA-04/0030

KEW TSD-V 8
Kotwy plastikowe przybijane

-

ETA-13/0951

KEW TSD 8
Kotwy plastikowe przybijane

-

ETA-10/0028

Bravoll PTH-X, PTH-EX
Kotwy plastikowe przybijane

-

ETA-08/0166

Bravoll PTH-SX
Kotwy z tworzywa wkręcane

-

ETA-08/0267

Bravoll PTH 60/10-La, PTH-KZ 60/10-La,
Kotwy plastikowe przybijane

ETA-07/0336

ETA-06/0080

WKTHERM S
Kotwy plastikowe przybijane

TZUS 010-037035
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Składniki
-

fischer TERMOZ 8N, 8NZ
ETA-03/0019

-

fischer TERMOZ CS 8
Kotwy z tworzywa wkręcane

ETA-13/0372

-

fischer TERMOZ 8SV
Kotwy z tworzywa wkręcane

ETA-06/0180

-

fischer TERMOFIX CF 8
ETA-07/0287

Kotwy plastikowe przybijane
-

Hilti SDK - FV
ETA-07/0302

Kotwy plastikowe przybijane


Podkład

STYROLEP Z
cement portlandzki i specjalne drobne dodatki
wymagające dodawania wody 0,25 l/kg



[mm]

ETA-02/0019

Kotwy z tworzywa wkręcane

Produkty izolacyjne
i związane z nimi
metody mocowania

Grubość

[kg/m2]

fischer TERMOZ 8U, 8UZ
Kotwy z tworzywa wkręcane

-

Wydajność]

od 3,0 do 4,0
(sucha masa)

3.0

STYROLEP Z BIAŁY
cement portlandzki i specjalne drobne dodatki
wymagające dodawania wody 0,25 l/kg

od 3,0 do 4,0
(sucha masa)

3.0

 Standardowa siatka nakładana jednowarstwowo, patrz:
Załącznik nr 3, właściwości wyrobu:
-

AKE 145 A

/

/

-

TG-22

/

/

-

Artikel 03-43

/

/

-

122

/

/

-

117S

/

/

-

Tkaniny z włókna szklanego FF 160

/

/

-

Tkaniny z włókna szklanego FF 160

/

/

0.25 – 0.30

0.05 – 0.10

0.25

0.05 – 0.10

1.2 – 1.5

1.0

Zbrojenie

-

Powłoka główna

GRUNT MASTER BRICK
do stosowania z MASTER BRICK

-

gotowa do użycia ciecz pigmentowana złożona z
dyspersji polimerowych, wypełniaczy mineralnych
oraz środków modyfikujących i żywicy silikonowej

-

MAJSTERGRUNT PODTYNKOWY
SILIKONOWY

-

do stosowania z MASTER POLI

- gotowa do użycia ciecz pigmentowana złożona z
dyspersji polimerowych, wypełniaczy mineralnych oraz
środków modyfikujących i żywicy silikonowej
 Gotowa do użycia pasta - spoiwo silikonowe:
Wyprawy
tynkarskie

- MASTER POLI
- struktura zacierana
- rozmiar cząstek 0,5 mm
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Składniki

Wydajność]

Grubość

[kg/m2]

[mm]

1.6 – 1.8

1.0

 Gotowa do użycia pasta - spoiwo akrylowe:
- MASTER BRICK
Wyprawy
tynkarskie

- struktura zacierana
- rozmiar cząstek 0,5 mm
MASTER BRICK stosuje się zawsze z farbą
wykończeniową MASTER TONE
- MASTER TONE

Wykończenie
nawierzchniowe

Materiały
pomocnicze

TZUS 010-037035

- do stosowania z MASTER BRICK
- gotowe do użycia - wodny lakier akrylowy, w składzie jest
woda, akrylowy środek wiążący, środek przeciwpieniący,
środek konserwujący, poliuretan zagęszczający

0.10 – 0.12
(w dwóch
warstwach)

0.10 – 0.15

Pozostają w ramach odpowiedzialności producenta
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2

Specyfikacja planowanego
zastosowania/planowanych zastosowań zgodnie z
obowiązującym europejskim dokumentem oceny
(zwanym dalej „EAD”)

2.1

Przewidywane zastosowanie

Ten system ETICS jest przeznaczony do stosowania w charakterze zewnętrznej izolacji ścian
budynków. Ściany wykonane są z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień ...) lub betonu
(wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych) Właściwości ścian sprawdza się przed
użyciem ETICS, zwłaszcza jeżeli chodzi o warunki klasyfikacji reakcji na ogień oraz mocowanie
ETICS zarówno poprzez klejenie, jak i mechanicznie. System ETICS ma za zadanie nadać ścianie, do
której będzie mocowany, zadowalającą izolację cieplną.
System ETICS jest wykonany z elementów konstrukcyjnych nienośnych. Nie przyczynia się
bezpośrednio do zapewnienia stabilności ściany, na której jest zamocowany, ale może przyczynić się
do trwałości, zapewniając lepszą ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych.
System ETICS może być stosowany na nowych lub istniejących (modernizowanych) ścianach
pionowych. Można ją również stosować na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są
wystawione na działanie warunków atmosferycznych.
Zadaniem systemu ETICS nie jest zapewnianie szczelności konstrukcji budowlanej.
Wybór sposobu mocowania zależy od właściwości podłoża, które może wymagać przygotowania
(patrz: art. 7.2.1 ETAG 004), i dokonuje się go zgodnie z zaleceniami krajowymi.
Systemy ETICS należą do kategorii S/W2, zgodnie z Raportem Technicznym EOTA nr 034.

2.2

Produkcja

Europejską ocenę techniczną wydaje się na system ETICS na podstawie uzgodnionych
danych/informacji, złożonych w Instytucie techniki i badań w budownictwie w Pradze, który oznacza
system ETICS, który został oszacowany i oceniony.

2.3

Projekt i montaż

Instrukcje montażowe obejmujące między innymi specjalne techniki instalacyjne oraz przepisy
dotyczące kwalifikacji personelu są podane w dokumentacji technicznej producenta.
Projektowanie, montaż i wykonanie systemu ETICS mają być zgodne z dokumentami krajowymi.
Takie dokumenty i poziom ich wdrożenia w prawodawstwie Państw Członkowskich są różne. Dlatego
też ocenę i deklarację parametrów wykonuje się z uwzględnieniem ogólnych założeń przedstawionych
w rozdziałach 7.1 i 7.2 ETAG 004 w charakterze EAD, w których można znaleźć streszczenie, w jaki
sposób informacje wprowadzone w ETA i powiązanych dokumentach należy stosować w procesie
budowy, oraz porady dla wszystkich stron zainteresowanych na okoliczność braku dokumentów
normatywnych.

2.4

Pakowanie, transport i przechowywanie

Informacje dotyczące pakowania, przechowywania i transportu są podane w dokumentacji technicznej
producenta. To na wytwórcy/wytwórcach spoczywa obowiązek dopilnowania, aby informacje te
dotarły do zainteresowanych osób.

TZUS 010-037035
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Użytkowanie, konserwacja i naprawy

2.5

Podstawą postanowień zawartych w niniejszej europejskiej ocenie technicznej jest przyjęta trwałość
użytkowa ETICS wynosząca co najmniej 25 lat, pod warunkiem, że zostaną spełnione wymogi
dotyczące pakowania, transportu, przechowywania, montażu, a także właściwego użytkowania,
konserwacji i napraw. Zalecenia podanego na temat trwałości użytkowej nie można interpretować jako
gwarancji udzielanej przez producenta lub organ oceny technicznej, a należy ją traktować tylko jak
środek wyboru odpowiednich produktów w stosunku do spodziewanej, ekonomicznie uzasadnionej
trwałości użytkowej danego dzieła.
Aby w pełni zachować parametry systemu ETICS, utrzymuje się normalnie w porządku warstwę
wierzchnią. Konserwacja obejmuje co najmniej:
-

oględziny ETICS,

-

naprawianie zlokalizowanych obszarów uszkodzeń z powodu wypadków,

-

konserwację aspektową przy użyciu produktów dostosowanych i zgodnych z ETICS
(ewentualnie po myciu lub preparacie ad hoc).

Niezbędne naprawy należy przeprowadzać po ustaleniu takiej potrzeby.
Ważne jest, aby być w stanie przeprowadzić konserwację w miarę możliwości za pomocą łatwo
dostępnych produktów i urządzeń, bez naruszenia wyglądu. Stosuje się tylko te produkty, które są
zgodne z ETICS.
Informacja na temat użytkowania, konserwacji i napraw jest podana w dokumentacji technicznej
producenta. To na wytwórcy/wytwórcach spoczywa obowiązek dopilnowania, aby informacje te
dotarły do zainteresowanych osób.
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3

Parametry produktu i odniesienia
wykorzystanych do jego oceny

do

metod

Parametry zestawu opisane w niniejszym rozdziale są aktualne pod warunkiem, że elementy
zestawu są zgodne z załącznikami 1 - 3.

3.1

Bezpieczeństwo w przypadku pożaru (BWR 2)

3.1.1

Reakcja na ogień (ETAG 004 - artykuł 5.1.2.1, EN 13501-1)

Tabela nr 2
Konfiguracja

Klej

Płyty ze styropianu EPS
Maksymalna gęstość 20 kg/m3

Obrzutka podkładowa
Siatka z włókien szklanych
Wyprawy tynkarskie ze spoiwem akrylowym
Wyprawy tynkarskie ze spoiwem
silikonowym
Farba ochronna:

Zawartość
substancji
organicznych /
ciepło spalania
- / maks. 0,37
MJ/kg

/

- / maks. 0,48
MJ/kg
- / maks. 8,40
MJ/kg
- / maks. 2,80

Zawartość niepalna

Euroklasa wg
EN 13501-1

Brak materiału niepalnego

W ilościach
zapewniających Euroklasę
E wg EN 13501-1
Brak materiału niepalnego

B – s1, d0

Brak materiału niepalnego
Brak materiału niepalnego

MJ/kg
- / maks. 7,39
MJ/kg

Brak materiału niepalnego

Uwaga: Europejski scenariusz pożarowy nie został ustalony dla elewacji. W niektórych Państwach
Członkowskich klasyfikacja ETICS wg EN 13501-1 może nie być wystarczająca do stosowania na
fasadach. Dodatkowa ocena systemu ETICS według przepisów krajowych (na przykład według badań
na dużą skalę) może być konieczna do osiągnięcia zgodności z przepisami Państw Członkowskich do
momentu realizacji istniejącego systemu klasyfikacji Europejskiej.

TZUS 010-037035
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3.2

Higiena, zdrowie i środowisko (BWR 3)

3.2.1

Absorpcja wody (ETAG 004 - artykuł 5.1.3.1)



Podkład STYROLEP Z: 

Absorpcja wody po 1 godzinie

< 1 kg/m2

Absorpcja wody po 24 godzinach

< 0,5 kg/m2

 System obrzucania:
Tabela nr 3
System obrzucania:

Absorpcja wody po 24 godzinach

Podkład
STYROLEP Z
+

< 0.5 kg/m2

≥ 0,5 kg/m

2

zbrojenia i wyprawy tynkarskie wymienione poniżej:
MASTER POLI

X

MASTER BRICK

X

MASTER BRICK + MASTER TONE

X



Podkład STYROLEP Z BIAŁY :

Absorpcja wody po 1 godzinie

< 1 kg/m2

Absorpcja wody po 24 godzinach

< 0.5 kg/m2

 System obrzucania:
Tabela nr 4
System obrzucania:
Podkład

Absorpcja wody po 24 godzinach

STYROLEP Z BIAŁY
+

< 0.5 kg/m2

≥ 0,5 kg/m2

zbrojenia i wyprawy tynkarskie wymienione poniżej:
MASTER POLI

X

MASTER BRICK

X

MASTER BRICK + MASTER TONE

X

TZUS 010-037035

ETA 16/0861 z 19/10/2016 – strona 9 z 25
Tłumaczenie na j. angielski TZÚS Praga – Oddział Praga

3.2.2 Wodoszczelność (ETAG 004 - artykuł 5.1.3.2)
3.2.2.1 Zachowanie cieplno-wilgotnościowe
Zaliczone (bez wad).

3.2.2.2

Zachowanie przy zamrażaniu i rozmrażaniu

Odporność na zamrażanie i rozmrażanie - w zależności od wyniku testu absorpcji wody.

Odporność na uderzenia (ETAG 004 - artykuł 5.1.3.3)

3.2.3
Tabela nr 5

Powłoka obrzutkowa:
Podkład
STYROLEP Z

Pojedyncza standardowa siatka

+
zbrojenia i wyprawy tynkarskie wymienione poniżej::
MASTER POLI

Kategoria II

MASTER BRICK

Kategoria II

MASTER BRICK + MASTER TONE

Kategoria II

Tabela nr 6
Powłoka obrzutkowa:
Podkład
STYROLEP Z BIAŁY

Pojedyncza standardowa siatka

+
zbrojenia i wyprawy tynkarskie wymienione poniżej::
MASTER POLI

Kategoria II

MASTER BRICK

Kategoria II

MASTER BRICK + MASTER TONE

Kategoria II

Przepuszczalność pary wodnej (ETAG 004 - artykuł 5.1.3.4)

3.2.4
Tabela nr 7

System obrzucania:
Podkład

Grubość równoważnej warstwy powietrza s d

STYROLEP Z
+
zbrojenia i wyprawy tynkarskie wymienione poniżej:

Pojedyncza standardowa siatka

MASTER POLI

0.13

MASTER BRICK

0.15

MASTER BRICK + MASTER TONE

0.21
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Tabela nr 8
System obrzucania:
Podkład

Grubość równoważnej warstwy powietrza s d

STYROLEP Z BIAŁY
+
zbrojenia i wyprawy tynkarskie wymienione poniżej:

Pojedyncza standardowa siatka

MASTER POLI

0.13

MASTER BRICK

0.15

MASTER BRICK + MASTER TONE

0.21

3.2.5 Uwalnianie substancji niebezpiecznych (ETAG 004 - artykuł
5.1.3.5, EOTA TR034)
Zestawu nie oceniano według EOTA TR 034.

Bezpieczeństwo i dostępność w użyciu (BWR 4)

3.3

Siła wiązania pomiędzy podkładem a wyrobem do izolacji cieplnej
(ETAG 004 - artykuł 5.1.4.1.1).


Podkład STYROLEP Z:

-

Stan początkowy: siła wiązania ≥ 0,080 MPa i rozdzielenie produktu izolacyjnego.

-

Po cyklach cieplno-wilgotnościowych: siła wiązania ≥ 0,105 MPa i rozdzielenie produktu
izolacyjnego.

-

Po cyklach zamrażania i rozmrażania: badanie nie jest wymagane (patrz: art. 3.2.1
niniejszej ETA).



Podkład STYROLEP Z BIAŁY :

-

Stan początkowy: siła wiązania ≥ 0,080 MPa i rozdzielenie produktu izolacyjnego.

-

Po cyklach cieplno-wilgotnościowych: siła wiązania ≥ 0,105 MPa i rozdzielenie produktu
izolacyjnego.

-

Po cyklach zamrażania i rozmrażania: badanie nie jest wymagane (patrz: art. 3.2.1
niniejszej ETA).

TZUS 010-037035
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3.3.2 Siła wiązania między klejem i podłożem produktu / wyrobem
izolacyjnym (ETAG 004 - artykuł 5.1.4.1.2, 5.1.4.1.3)
Tabela nr 9
Stan
początkowy

48 h zanurzenia w
wodzie

48 h zanurzenia w
wodzie

+ 2 h 23°C/50% RH

+ 7 dni 23°C/50% RH

Beton

≥ 0,25 MPa

≥ 0,08 MPa

≥ 0,25 MPa

Styropian
(EPS)

≥ 0,08 MPa

≥ 0,03 MPa

≥ 0,08 MPa

STYROLEP K

Siła wiązania po starzeniu (ETAG 004 - artykuł 5.1.7.1)

3.3.3
-

Po starzeniu cyklami cieplno-wilgotnościowymi: siła wiązania ≥ 0,105 MPa i rozdzielenie
produktu izolacyjnego.

-

Po 7 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia : ≥ 0,115 MPa i rozdzielenie w
produkcie izolacyjnym

-

Po cyklach zamrażania i rozmrażania: badanie nie jest wymagane (patrz: art. 3.2.2.21
niniejszej ETA).

Wytrzymałość zamocowania (ETAG 004 - artykuł 5.1.4.2)

3.3.4

badanie nie jest wymagane (nie ma ograniczenia długości ETICS).

3.3.5

Odporność na obciążenie wiatrem (ETAG 004 - artykuł 5.1.4.3)

Tabela nr 10
patrz: Załącznik nr 2
Nazwa handlowa
Montaż powierzchniowy

Opis kotwy
Średnica płyty [mm]

60 or more
≥ 50

Grubość [mm]

Właściwości EPS

Wytrzymałość na
rozciąganie
prostopadłe do powierzchni
[kPa]

≥ 100
wartość min.:

Kotwy umieszczone na
korpusie wyrobu
izolacyjnego

0,42 kN
Rpanel
wartość średnia:
0,44 kN

Maksymalne
obciążenie

wartość min.:
Kotwy umieszczone na
spoinach produktu
izolacyjnego

TZUS 010-037035

0,35 kN
Rjoint
wartość średnia:
0,40 kN
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Tabela nr 11
patrz: Załącznik nr 2
fischer Schlagdübel
TERMOFIX CF 8

Nazwa handlowa

ETA-07/0287

Opis kotwy
Sposób montażu

Właściwości EPS

Sztywność płyty
≥ 0.6

Zespół wpuszczany

Średnica płyty [mm]

60

60

Grubość [mm]

≥ 100

≥ 100

≥ 100

≥ 100

wartość min.:

wartość min.:

0,59 kN

0,61 kN

wartość średnia:

wartość średnia:

0,63 kN

0,65 kN

wartość min.:

wartość min.:

0,52 kN

0,59 kN

wartość średnia:

wartość średnia:

0,53 kN

0,63 kN

Wytrzymałość na rozciąganie
prostopadłe do
powierzchni [kPa]

Kotwy umieszczone na
korpusie wyrobu
izolacyjnego

Rpanel

Maksymalne obciążenie
Kotwy umieszczone na
spoinach produktu
izolacyjnego

Rjoint

Próba rozciągania pasa obrzutki

3.3.6


Podkład STYROLEP Z:

Tabela nr 12

Siatka z włókien szklanych AKE 145 (VERTEX R 117
A101)
(producent: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.)
szerokość pęknięcia Wtyp [mm]/ liczba pęknięć
na względne wydłużenie 
kierunek obciążenia

wypaczenie

wątek

TZUS 010-037035

 = 0,3 %

ε = 0,5 %

ε = 0,8 %

ε = 1,0 %

ε = 1,5 %

nr próbki 1

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/8

≤ 0.05/13

≤ 0.05/15
≤ 0.10/2

nr próbki 2

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/9

≤ 0.05/13

≤ 0.05/15
≤ 0.10/2

nr próbki 3

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/9

≤ 0.05/14

≤ 0.05/16
≤ 0.10/3

nr próbki 1

-

≤ 0.05/3

≤ 0.05/6

≤ 0.05/16

≤ 0.05/17
≤ 0.10/2

nr próbki 2

-

≤ 0.05/3

≤ 0.05/7

≤ 0.05/16

≤ 0.05/18
≤ 0.10/2

nr próbki 3

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/8

≤ 0.05/15

≤ 0.05/21
≤ 0.10/2

ε = 2,0 %
≤ 0.05/17
≤ 0.10/6
≤ 0.15/1
≤ 0.05/18
≤ 0.10/4
≤ 0.15/3
≤ 0.05/20
≤ 0.10/5
≤ 0.15/3
≤ 0.05/19
≤ 0.10/6
≤ 0.15/4
≤ 0.05/20
≤ 0.10/7
≤ 0.15/2
≤ 0.05/21
≤ 0.10/5
≤ 0.15/3
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Tabela nr 13
Siatka z włókna szklanego
TG-22
(producent: Textilglas Polska Sp. z o.o.)
szerokość pęknięcia Wtyp [mm]/ liczba pęknięć
kierunek obciążenia

wypaczenie

wątek



ε = 0,5 %

ε = 0,8 %

ε = 1,0 %

ε = 1,5 %

nr próbki 1

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/7

≤ 0.05/12

≤ 0.05/17
≤ 0.10/1

nr próbki 2

-

≤ 0.05/3

≤ 0.05/10

≤ 0.05/13

≤ 0.05/17
≤ 0.10/3

nr próbki 3

-

≤ 0.05/5

≤ 0.05/9

≤ 0.05/14

≤ 0.05/17
≤ 0.10/3

nr próbki 1

-

≤ 0.05/1

≤ 0.05/5

≤ 0.05/13

≤ 0.05/919
≤ 0.10/1

nr próbki 2

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/9

≤ 0.05/16

≤ 0.05/19
≤ 0.10/4

nr próbki 3

-

≤ 0.05/1

≤ 0.05/10

≤ 0.05/14

≤ 0.05/19
≤ 0.10/4

ε = 2,0 %
≤ 0.05/21
≤ 0.10/6
≤ 0.15/1
≤ 0.05/22
≤ 0.10/5
≤ 0.15/2
≤ 0.05/21
≤ 0.10/6
≤ 0.15/2
≤ 0.05/20
≤ 0.10/7
≤ 0.15/3
≤ 0.05/24
≤ 0.10/5
≤ 0.15/2
≤ 0.05/23
≤ 0.10/8
≤ 0.15/3

Nie było oceny parametrów siatek z włókna szklanego Artikel 03-43, 122, 117S, Tkaniny z włókna
szklanego
FF 145 i Tkaniny z włókna szklanego FF 160.
Charakterystyczna szerokość pęknięć W rk [mm] przy wartości odkształcenia 0,8%, ustalona prostą
Metodą II zgodnie z ETAG 004, art. 5.5.4.1.
Tabela nr 14
Charakterystyczna szerokości pęknięć Wrk [mm] przy
wartości odkształcenia obrzutki na poziomie 0,8%
Kierunek wypaczenia

Kierunek wątku

AKE 145 A

0.050

0.050

TG-22

0.050

0.050

Artikel 03-43

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

122

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

117S

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

Tkaniny z włókna szklanego FF 160

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

Tkaniny z włókna szklanego FF 160

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

Szerokość pęknięcia wzmocnionego podkładu przy 2% wydłużenia jest równa lub mniejsza niż 0,15 mm.
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 Podkład STYROLEP Z BIAŁY : Tabela
nr 15
Siatka z włókien szklanych AKE 145 (VERTEX R 117
A101)
(producent: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.)
szerokość pęknięcia Wtyp [mm] / liczba pęknięć na
względne wydłużenie 
kierunek obciążenia

wypaczenie

wątek



ε = 0,5 %

ε = 0,8 %

ε = 1,0 %

ε = 1,5 %

nr próbki 1

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/8

≤ 0.05/13

≤ 0.05/15
≤ 0.10/2

nr próbki 2

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/9

≤ 0.05/13

≤ 0.05/15
≤ 0.10/2

nr próbki 3

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/9

≤ 0.05/14

≤ 0.05/16
≤ 0.10/3

nr próbki 1

-

≤ 0.05/3

≤ 0.05/6

≤ 0.05/16

≤ 0.05/17
≤ 0.10/2

nr próbki 2

-

≤ 0.05/3

≤ 0.05/7

≤ 0.05/16

≤ 0.05/18
≤ 0.10/2

nr próbki 3

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/8

≤ 0.05/15

≤ 0.05/21
≤ 0.10/2

ε = 2,0 %
≤ 0.05/17
≤ 0.10/6
≤ 0.15/1
≤ 0.05/18
≤ 0.10/4
≤ 0.15/3
≤ 0.05/20
≤ 0.10/5
≤ 0.15/3
≤ 0.05/19
≤ 0.10/6
≤ 0.15/4
≤ 0.05/20
≤ 0.10/7
≤ 0.15/2
≤ 0.05/21
≤ 0.10/5
≤ 0.15/3

Tabela nr 16
Siatka z włókna szklanego
TG-22
(producent: Textilglas Polska Sp. z o.o.)
szerokość pęknięcia Wtyp [mm] / liczba pęknięć na
kierunek obciążenia

wypaczenie

wątek



ε = 0,5 %

ε = 0,8 %

ε = 1,0 %

ε = 1,5 %

nr próbki 1

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/7

≤ 0.05/12

≤ 0.05/17
≤ 0.10/1

nr próbki 2

-

≤ 0.05/3

≤ 0.05/10

≤ 0.05/13

≤ 0.05/17
≤ 0.10/3

nr próbki 3

-

≤ 0.05/5

≤ 0.05/9

≤ 0.05/14

≤ 0.05/17
≤ 0.10/3

nr próbki 1

-

≤ 0.05/1

≤ 0.05/5

≤ 0.05/13

≤ 0.05/919
≤ 0.10/1

nr próbki 2

-

≤ 0.05/2

≤ 0.05/9

≤ 0.05/16

≤ 0.05/19
≤ 0.10/4

nr próbki 3

-

≤ 0.05/1

≤ 0.05/10

≤ 0.05/14

≤ 0.05/19
≤ 0.10/4

ε = 2,0 %
≤ 0.05/21
≤ 0.10/6
≤ 0.15/1
≤ 0.05/22
≤ 0.10/5
≤ 0.15/2
≤ 0.05/21
≤ 0.10/6
≤ 0.15/2
≤ 0.05/20
≤ 0.10/7
≤ 0.15/3
≤ 0.05/24
≤ 0.10/5
≤ 0.15/2
≤ 0.05/23
≤ 0.10/8
≤ 0.15/3

Nie było oceny parametrów siatek z włókna szklanego Artikel 03-43, 122, 117S, Tkaniny z włókna
szklanego
FF 145 i Tkaniny z włókna szklanego FF 160.
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Charakterystyczna szerokość pęknięć Wrk [mm] przy wartości odkształcenia 0,8%, ustalona prostą
Metodą II zgodnie z ETAG 004, art. 5.5.4.1.
Tabela nr 17
Charakterystyczna szerokości pęknięć Wrk [mm] przy
wartości odkształcenia obrzutki na poziomie 0,8%
Kierunek wypaczenia

Kierunek wątku

AKE 145 A

0.050

0.050

TG-22

0.050

0.050

Artikel 03-43

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

122

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

117S

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

Tkaniny z włókna szklanego FF 160

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

Tkaniny z włókna szklanego FF 160

Nie było oceny parametrów

Nie było oceny parametrów

Szerokość pęknięcia wzmocnionego podkładu przy 2% wydłużenia jest równa lub mniejsza niż 0,15
mm.

3.4 Ochrona przed hałasem (BWR 5) 3.4.1
Izolacyjność od dźwięków powietrznych
Wydajność nie jest oceniany.

3.5 Oszczędność energii i ochrona cieplna (BWR 6) 3.5.1
Opór cieplny
Dodatkowy opór cieplny dostarczany przez system ETICS (RETIcS) ścianie stanowiącej podłoże
oblicza się z oporu cieplnego produktu izolacyjnego (Rinsulation), ustalonego zgodnie z artykułem
5.2.6.1 ETAG 004 oraz na podstawie tabelarycznej wartości Rrender systemu obrzutki (Rrender
wynosi około 0,02 m2K/W).
RETICS = Rinsulation + Rrender [(m²·K)/W]

zgodnie z opisem w:
- PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
- PN-EN ISO 10456: Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości
cieplnych.
Jeżeli nie da się obliczyć oporu cieplnego, można go zmierzyć na całym systemie ETICS zgodnie z
opisem w:
- EN 1934: Izolacja cieplna -- Określanie właściwości związanych z przenikaniem ciepła w stanie
ustalonym -- Metoda kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej.
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Mostki cieplne spowodowane mocowaniami mechanicznym wpływają na współczynnik przenikania
ciepła całej ściany i uwzględnia się je przy użyciu następującego obliczenia:
Uc = U + U [W/(m²·K)]
gdzie:

Uc
U

skorygowany współczynnik przenikania ciepła całej ściany, z uwzględnieniem mostków
cieplnych
współczynnik przenikania ciepła całej ściany, z uwzględnieniem ETICS, bez mostków
cieplnych
U = 1/[Retics + Rsubstrate + Rse + Rsi]

RSUBSTRATE

opór cieplny ściany stanowiącej podłoże [(m²·K)/W]

Rse

opór cieplny na powierzchni zewnętrznej [(m²·K)/W]

Rsi

opór cieplny powierzchni wewnętrznej [(m²·K)/W]

∆U

składnik korekcyjny współczynnika przenikania ciepła mocowań mechanicznych = Xp * n (w
przypadku kotew)

χp

wartość punktowego współczynnika przenikania ciepła kotwy [W/K]. Patrz: Raport Techniczny

EOTA
nr 25. Jeżeli nie ma w ETA kotew, stosuje się następujące wartości:
= 0,002 W/K dla kołków rozporowych z wkrętem/gwoździem z tworzywa sztucznego,
wkrętów/gwoździ ze stali nierdzewnej z
główką pokrytą materiałem z tworzywa sztucznego, kołków rozporowych ze szczeliną
powietrzną na łbie
wkrętu/główce gwoździa
= 0,004 W/K dla kotew z wkrętem/gwoździem ze stali ocynkowanej z łbem osłoniętym
materiałem z tworzywa sztucznego
= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostałych kotew (w najgorszym przypadku
n

liczba kotew na m²

Wpływ mostków cieplnych można też obliczyć zgodnie z opisem w:
PN-EN ISO 10211: Mostki cieplne w budynkach -- Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -Obliczenia szczegółowe
Oblicza się go według tej normy, jeżeli przewidzianych jest więcej niż 16 kotew na m². Wartości ppodane przez producenta nie mają zastosowania w tym przypadku.

3.6

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)

Wydajność nie jest oceniany.
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Ocena i weryfikacja stałości zastosowanego
systemu parametrów (dalej AVCP), z odniesieniem
do jego podstawy prawnej

4

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 97/556/WE zmienioną decyzją Komisji Europejskiej
2001/596/WE, systemy 1 i 2+ AVCP są ważne (szerszy opis w Załączniku V do Rozporządzenia (UE)
nr 305/2011).
Tabela nr 18
Produkt(y)

Systemy/zestawy
zewnętrznej izolacji
termicznej (ETICS) z
obrzutką

(1)

(2)

Przewidywane
zastosowanie/przewidyw
ane zastosowania

Poziom(-y) lub klasa(-y)

W ścianie zewnętrznej z
zastrzeżeniem przepisów
przeciwpożarowych

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

(Reakcja na ogień)

System(y)
1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2),
(3)

2+

D, E, (A1 to E) , F
W ścianie zewnętrznej bez
zastrzeżenia przepisów
przeciwpożarowych

Wszystkie

2+

Produkty/materiały, w przypadku których wyraźnie rozpoznawalny etap w procesie produkcji skutkuje
poprawą klasyfikacji reakcji na ogień (np. dodanie środków ogniouodparniających lub ograniczenie
materiału organicznego)
Wyroby/materiały nieobjęte przypisem (1)

(3) Wyroby/materiały które nie wymagają badania na reakcję na działanie ognia (np. Wyroby/materiały klasy A1 zgodnie z Decyzją Komisji 96/603/WE)

Szczegółowe informacje techniczne niezbędne do
wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z obowiązującymi
EAD:

5

Aby ułatwić jednostce notyfikowanej dokonanie oceny zgodności, organ oceny technicznej wydający
ETA dostarcza informacje wyszczególnione poniżej. Informacje te, wraz z wymaganiami podanymi w
Dokumencie informacyjnym B Wytycznych KE na ogół stanowi podstawę, na której zakładowa
kontrola produkcji (ZKP) podlega ocenie ze strony jednostki notyfikowanej.
Informacje te wstępnie przygotowuje lub zbiera organ oceny technicznej i uzgadnia się je z
producentem. Poniżej przedstawione są wytyczne dotyczące rodzaju wymaganych informacji:
1)

ETA
W przypadku, gdy wymagana jest poufność informacji, w ETA znajduje się odniesienie
do dokumentacji technicznej producenta, która zawiera takie informacje.

2)

Podstawowy proces produkcyjny
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Podstawowy proces produkcyjny jest opisany na tyle szczegółowo, aby wspomagać
proponowane metody ZKP.
Poszczególne składniki ETICS zazwyczaj wytwarza się technikami konwencjonalnymi.
Wszelkie krytyczne procesy lub obróbki elementów, które mają wpływ na parametry, są
zaznaczone w dokumentacji producenta.
3)

Szczegóły techniczne produktu i materiałów
Dokumentacja producenta zawiera:
szczegółowe rysunki (łącznie z ewentualnymi odchyleniami produkcyjnymi),

4)

-

szczegóły techniczne i deklaracje materiałów przychodzących,

-

odniesienia do norm europejskich i/lub międzynarodowych,

-

arkusze danych technicznych.

Plan kontroli (w ramach ZKP)
Producent oraz Instytut techniki i badań dla budownictwa w Pradze uzgodnili Plan
kontroli, który jest zdeponowany w Instytucie techniki i badań dla budownictwa w Pradze
w dokumentacji, która towarzyszy ETA. W tym Planie kontroli określony jest rodzaj oraz
częstotliwość kontroli/badań przeprowadzonych podczas produkcji i na produkcie
końcowym. Obejmuje to sprawdzanie w czasie procesu produkcji tych właściwości,
których nie można sprawdzić na późniejszym etapie i kontroli produktu końcowego.

Produkty niewytworzone przez producenta systemu ETICS bada się również zgodnie z Planem
kontroli. Należy wykazać jednostce notyfikowanej, że system ZKP zawiera elementy zapewniające
wykonywanie przez producenta ETICS wyrobów zgodnie z Planem kontroli od jego dostawcy(-ów).
Jeżeli chodzi o materiały/elementy nieprodukowane i niebadane przez dostawcę zgodnie z
ustalonymi metodami, to w miarę potrzeb powinny one zostać poddane odpowiedniej
kontroli/badaniom przez producenta ETICS z kolejnym odniesieniem do planu kontroli.
W przypadkach, gdyby postanowienia Europejskiej oceny technicznej i Planu kontroli przestały być
spełniane, Jednostka notyfikowana wycofuje certyfikat i niezwłocznie informuje Instytut techniki i
badań dla budownictwa w Pradze.
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Załącznik nr 1

Właściwości produktu izolacyjnego
Zadeklarowane właściwości płyt
styropianowych

Opis i właściwości

Przepis
Wartość

Klasa, poziom wg
13163:2012+A1:2015

Reakcja na ogień

EN 13501

Pozorny ciężar
właściwy

E

≤ 20 kg/m

-1+A1:2010
Opór cieplny

EN 12667

Grubość

EN 823

Długość

3

Określony w znaku CE zgodnie z
EN 13163
T(1)

 1 mm

L(2)

mm

W(2)

 mm

EN 822
Szerokość
Prostokątność

EN 824

S(2)

 2 mm/m

Płaskość

EN 825

P(5)

5 mm

Powierzchnia

Trwałość
wymiarowa

ETAG 004

W określonych warunkach
temperatury i wilgotności
W stałych warunkach
laboratoryjnych

Krótkotrwała absorpcja wody przy
częściowym zanurzeniu
Współczynnik dyfuzji ()
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do
powierzchni wyrobu izolacyjnego

(jednorodna, bez powłoki)

EN 1604

DS(70,-) 2

2%

EN 1603

DS(N)2

 0,2%

EN 1609

---

< 1 kg/m

EN 13163
EN 1607

Wytrzymałość na ścinanie
Moduł sprężystości poprzecznej
sprężystości

Powierzchnia
obrobiona

MU 20 – 40
MU 30 – 70

2

20 - 70

TR100

≥ 100 kPa

SS20

≥ 20 kPa

GM1000

≥ 1000 kPa

EN 12090

Uwaga: Klasy i poziomy dla poszczególnych właściwości wg EN 13163: 2012+A1:2015. W tym
systemie ETICS można stosować tylko produkty izolacyjne o takich samych lub lepszych
właściwościach zadeklarowanych podanych w powyższej tabeli.

Reakcję na ogień E trzeba udowodnić w przypadku każdego produktu izolacyjnego również przy
grubości produktów równej 10 mm.
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Załącznik nr 2 Kotwy, opis poszczególnych właściwości produktu zawarty w
ETA

Nazwa handlowa

Średnica
płyty
(mm)

Charakterystyczna
odporność na
wyciąganie

Sztywność
płyty
(kN/mm)

Obciążenie
przy
pęknięciu
płyty
(kN)

Montaż powierzchniowy
Ejotherm NTK U

60

Patrz: ETA-07/0026

0.50

1.44

Ejotherm STR U, STR U 2G

60

Patrz: ETA-04/0023

0.60

2.08

EJOT H3

60

Patrz: ETA-14/0130

0.60

1.25

0.70

2.10

60

Patrz: ETA – 05/0055
0.60

1.63

BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La
BRAVOLL PTH-60/8-La
Bravoll PTH-S 60/8-La

60

Patrz: ETA - 08/0267

0.90

2.60

BRAVOLL PTH 60/10-La, PTH-KZ
60/10-La

60

Patrz: ETA - 08/0166

0.70

1.36

Bravoll PTH-SX

60

Patrz: ETA - 10/0028

0.70

1.80

0.60

1.50

60

Patrz: ETA - 13/0951
0.60

1.40

BRAVOLL PTH-X
BRAVOLL PTH-EX
KEW TSD 8

60

Patrz: ETA-04/0030

0.60

1.60

KEW TSD-V 8

60

Patrz: ETA-08/0315

1.20

1.75

KEW TSDL-V

60

Patrz: ETA-12/0148

1.20

1.75

KEW TSD-V KN

60

Patrz: ETA-13/0075

1.20

1.75

KOELNER TFIX-8M

60

Patrz: ETA-07/0336

1.00

1.75

0.50

1.28

60

Patrz: ETA-06/0080
0.50

1.26

WKRET - MET LFN ø 8
WKRET - MET LFM ø 8
Klimas Wkret-med screw-in plug ecodrive

60

Patrz: ETA-13/0107

0.60

2.80

WKTHERM S

60

Patrz: ETA-13/0724

0.60

4.30

fischer TERMOZ 8U

60

0.50

2.45

0.50

1.43

0.50

1.34

0.50

1.43

0.60

1.70

Patrz: ETA-02/0019
fischer TERMOZ 8UZ
fischer TERMOZ 8N

60
Patrz: ETA-03/0019

fischer TERMOZ 8NZ
fischer TERMOZ CS 8

TZUS 010-037035
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Nazwa handlowa

Średnica
płyty
(mm)

Charakterystyczna
odporność na
wyciąganie

Sztywność
płyty
(kN/mm)

Obciążenia
przy
pęknięciu
płyty
(kN)

fischer TERMOZ 8SV

60

Patrz: ETA-06/0180

1.10

2.13

fischer TERMOFIX CF 8

60

Patrz: ETA-07/0287

0.50

1.65

fischer termoz SV II ecotwist

60

Patrz: ETA-12/0208

0.96

1.90

Hilti SDK - FV

60

Patrz: ETA-07/0302

0.50

1.48

Średnica
płyty

Charakterystyczna
odporność na
wyciąganie

Sztywność
płyty

Nazwa handlowa

(mm)

(kN/mm)

Obciążenia
przy
pęknięciu
płyty
(kN)

Zespół wpuszczany
Ejotherm STR U, STR U 2G

60

Patrz: ETA-04/0023

0.60

2.08

fischer TERMOZ 8 SV

60

Patrz: ETA-06/0180

1.10

2.13

Bravoll PTH-SX

60

Patrz: ETA-10/0028

0.50

1.80

KOELNER TFIX-8ST

60

Patrz: ETA-11/0144

0.60

2.04
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Poza tym wykazem można stosować kotwy ocenione zgodnie z ETAG 014 pod warunkiem, że
takie kotwy spełniają następujące wymagania:
Wymagania
≥ 60 mm

Średnica płyty
Montaż powierzchniowy:

≥ 0,5 kN/mm

Zespół wpuszczany:

≥ 0,5 kN/mm

Sztywność płyty

Siła do pęknięcia płyty kotwy

TZUS 010-037035

≥ Wyższa z wartości Rpanel i Rjoint w odpowiedniej tabeli w art. 3.3.5
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Załącznik nr 3

Opis siatki z włókna szklanego
Opis

Standardowa siatka z
włókna nakładana w jednej
lub dwóch warstwach o
wielkości szczelin
AKE 145 A

4,0 x 4,5 mm

TG-22

5,0 x 5,0 mm

Artikel 03-43

3,6 x 4,9 mm

117S

5,0 x 4,0 mm

122

4,0 x 4,0 mm

Tkaniny z włókna szklanego
FF 160

5,0 x 4,0 mm

Tkaniny z włókna szklanego
FF 160

4,0 x 4,0 mm

TZUS 010-037035

Wytrzymałość po starzeniu

Wytrzymałość
bezwzględna po
starzeniu [N/mm]

Względna wytrzymałość
resztkowa po starzeniu
w stosunku do
wytrzymałości w stanie
dostawy [%]

≥ 20

≥ 50
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