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Seria: APROBATY TECHN ICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7547 12015

Na podstawie rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r'
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2o14 r., poz. 1040), W wyniku postępowania
aprobacyjnego dokonanego w lnstytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek
firmy:

Paroc Group Oy
Fl-00181 Helsinki, Energiakuja 3, P.O. Box240, Finlandia
stwierdza się pzydatnośc do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą.

Granulowana Wełna mineralna (skalna)
PAROC BLT 9
w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częŚcią niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB.
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Termin wazności:
5 marca 2020 r.
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Warszawa, 5 marca 2015

r.

Aprobat Techniczna lTB AT-15-754712015 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej lTB AT-15-7547l2O14.
Dokument Aprobaty Technicznej lTB AT-15-754712015 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu można
kopiowac 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. PRZEDMIOT APROBATY
Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej lTB jest granulowana wełna mineralna

o nazwie

(skalna)

handlowej PAROC BLT 9, firmy PAROC GROUP OY, produkowana

w zakładach:

UAB PAROC, 03153 Wilno, Savanoiru 124, Litwa,

PARoc POLSKA Sp. z o'o., 62-240 Trzemeszno, ul. GnieŹnieńska 4, Polska.
Granulat PARoc BLT 9 jest wytwarzany z odpadów z płyt i mat z wełny mineralnej
(skalnej).

Nominalna gęstość(nasypowa) granulatu
substancji organicznych wynosi 0,7

+

3,8

PARoc BLT 9 wynosi 45 kg/m3. Zawańość

o/o.

Wymagane właściwości
techniczne granulowanej wełny mineralnej

PARoc BLT

9

podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

Granulowana wełna mineralna
metodą

in

PARoc BLT 9 jest przeznaczona do

wykonywania

situ (bezpośrednio na budowie) izolaĄi cieplnej stropodachów wentylowanych,

niedostępnych dla człowieka.

Wełna PARoc BLT 9 układana jest wyłącznie metodą wdmuchiwania, za pomocą
s

pecja nych ag reg atów wskaza
l

n y

ch przez Wn os kod awcę Aprobaty'
i

2.2. Warunki stosowania

lzolacje cieplne

z

granulowanej wełny mineralnej

PARoc BLT 9

powinny być

wykonywane przez firmy przeszkolone przez Wnioskodawcę Aprobaty w zakresie warunków
i technologii wykonywania izolacji, właściwości
technicznych wyrobu termoizolacyjnego oraz

kontroli wykonywanych prac.

z granulowanej wełny mineralnej PARoc BLT 9 powinny być
z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu,

lzolacje cieplne
wykonywane zgodnie

uwzględniającym wymagania przepisów budowlanych,

w tym

rozporządzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r' w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
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odpowiadać budynki

i ich

usytuowanie (Dz.
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U. Nr 75l2o02,

poz' 690,

z

pÓŹniejszymi

zmianami) orazzasady wykonywania izolacji, określonew instrukcjifirmowejWnioskodawcy,
obejmującej wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej lTB.
Projekt Techniczny powinien:

1) wyszczególniac roboty przygotowawcze

i

ewentualnie naprawcze, niezbędne do

zapewnienia prawidłowego przebiegu prac termoizolacyjnych oraz właściwego
funkcjonowania izolacji w czasie jej eksploatacji (właściwejej wentylowanie i niedopuszczenie do zawilgocenia).

2)

okreŚlać gruboŚć izolaĄi cieplnej dla projektowanego oporu cieplnego Rp.

Przy projektowaniu izolaĄi cieplnej z granulowanej wełny mineralnej

PARoc BLT

9

należy przyjmowac wartoŚć obliczeniową wspÓłczynnika przewodzenia ciepła Ao61 równą
0,040 W(m'K).
GruboŚÓ izolacji cieplnej

z

granulowanej wełny mineralnej

PARoc BLT 9,

dla

projektowanego oporu cieplnego Rp, nalezy obliczyć stosując wzÓr:

drżRp.Lott
w którym:
d

p

Rp
1ott

projektowana grubośćtermoizolacji, m,

pĄektowany opór cieplny termoizolacji, (m2.K)AlV,
obliczeniowawańośćwspÓłczynnikaprzewodzeniaciepła,W(m.K).

Projektowaną grubośćnaleŻy zwiększyć o 5 % w celu uwzględnienia osiadania luŹno

usypanego wyrobu termoizolacyjnego. Skorygowana W ten sposób grubośćtermoizolacji
powinna wynosić:

d,ż do'1,05
gdzie:

d,
dp

skorygowana gruboŚć termoizolacji, uwzględniająca osiadanie, m,
projektowana grubośćtermoizolacji, m.

Wymaganą masę granulowanej wełny mineralnej
stosując

PARoc BLT 9

v,tzÓr:

M:
w którym:

M
d,
P
p

p.d,.P

masa granulatu, kg,
skorygowana grubośćtermoizolacji, m,
powierzchnia izolowana, m2,
nominalna gęstośÓ (nasypowa) granulatu, kg/m3'

naleŻy określić

nf--lnl@
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PARoc BLT 9

powinna spełniać

następujące wymagania:

a)

grubośćułozonej izolacji cieplnej powinna wynosiÓ nie mniej niŻ grubość
skorygowana d",

b)

wyrób termoizolacyjny powinien byc ułozony równą warstwą, bez przerw i ubytkow
i nie moze zatykac otworÓw wentylacyjnych.

Kontrola izolacji cieplnej

z

granulowanej wełny szklanej

PARoc BLT 9

powinna

obejmować sprawdzenie:

a)
b)

grubości izolacji cieplnej,
gęstości objętościowej (nasypowej) izolacji cieplnej.

Grubościzolacji cieplnej należy sprawdzić co najmniej w dwóch punktach na 100

m2

zaizolowanĄ powiezchni. Pzykładowo, w tym celu, nalezy wykonac odwieńy kontrolne
o średnicy ok. 15 mm.

Pzez

otwór naleŻy wprowadzić zaostzony pręt stalowy

o 8 mm,

ktÓrego

dolna częśćpokryta jest lepką substancją (np. smarem) i zanuzyć w izolacji prostopadle az do

podłoża. Pomiaru wysokościoblepienia pręta granulowanym materiałem izolacyjnym,
odpowiadającej grubości warstwy izolacyjnej, naleŻy dokonać

pzy

uŻyciu taśmy mierniczej' Za

wynik badania naleŻy przyjąc średniąarytmetyczną z dokonanych oznaczeń.

Gęstośćobjętościową (nasypową) wykonanej izolacji cieplnej naleŻy sprawdzić wg
normy PN-EN 14064-1.2012, Załącznik J lub na podstawie masy wdmuchniętego wyrobu
te rm o

izolacyj neg o i obj ętoŚci uzys ka nej izolaĄi, obl iczając ją ze v,lzoru:

Po

m

=7

gdzie:

Pt
M
v

gęstośćobjętościowa(nasypowa), kg/m3,
masa zuŻytego granulatu, kg,
objętośó uzyskanej izolacji, m3.

Dla kazdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulowanej wełny
mineralnej

PARoc BLT 9, nalezy spoządzić protokoł odbioru

robót lub dokonaĆ wpisu do

dziennika budowy, podając następujące informacje:
nazwę wyrobu według niniejszej Aprobaty Technicznej lTB,
nazwę firmy wykonującej izolację,

powiezchnię ocieplan Ą,

ffi2,

grubośĆizolacji, mm,

gęstościzolaĄi,

kg/m3,

masę zuŻytego wyrobu,
datę wykonania izolacji cieplnej'
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3. WŁAŚclwoŚcl TEcHNtczNE. WYMAGANIA
Właściwości
techniczne granulowanej wełny mineralnej
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy

PARoc BLT 9 powinny

być

1.

Tablica
Wymagane właściwości
techniczne granulowanej wełny mineralnej
Poz.

Właściwości

1

Wymagania

Metody badań

3

4

2

1

Wygląd zewnętrzny

PARoc BLT

sypki' luŹny granulat,
o nieregularnym kształcie
w postaci strzępkÓw, bez

1

9

p. 5.6.'1

zanieczyszczeń i obcych Mrąceń
2
3

Gęstośc objętościowa

45

(nasypowa), kg/m3

ciepła Ap

n

ika przewodzen ia
0,040

w temperaturze +10"C,
W/(m K)

5

6

Osiadanie, S,

1<Sś5;

%

WańośÓ deklarowana
wspÓłczynnika oporu
dyfuzyjnego pary wodnej,

odpowiada klasie 51
1

PN-EN 12667:2002

PN-EN 14064-1:2012
PN-EN 14064-1:2012

p*)

Stęzenie naturalnych
pierwiastków
promieniotwórczych:

.fi

.
7

PN-EN 14064-1:2012

WańoŚc deklarowana
wspÓłczyn

4

ł 15o/o

ś1

lnstrukcja ITB
Nr 23412003

Ś 200

fz, Bq /kg

Klasa reakcji na ogień
A,I

PN-EN ISO '1182:2010
PN-EN ISO 1716:2010
PN-EN 13501-1+A1:2010

*)Wspołczynnik p pzyjęto
bez badań (zgodnie z wymaganiami normy PN_EN 14064-1:2012)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
4.1. Pakowanie

PARoc BLT 9 powinna być pakowana W szczelnie
ją pzed zmianą właściwości
technicznych, szczególnie

Granulowana wełna mineralna

zamknięte worki, zabezpieczające
przed zawilgoceniem.

|-l[__lnl@
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Do kazdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej
następujące dane:
nazwę wyrobu według niniejszejAprobaty Technicznej lTB,

nazwę i adres Producenta

'

datę produkcji / numer pańii produkcyjnej,

masę netto,
współczynnik przewod zenia ciepła Ao6,
klasę osiadania S1,
gęstośćobjętościową(nasypową),
przeznaczenie
n u

i

warunki stosowania,

mer Aprobaty Techn icznej ITB: AT-'1

5-7 547 I 201 S,

numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

znak budowlany.

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny
z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia '11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodnościwyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz' U ' nr 19812004, poz' 2041 , z poŹniejszymi zmianami).
Ponadto, jeŻeli z odrębnych pzepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na
podstawie rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
(Dz' U. z 2012 r', poz. 445) oraz dołączania informacji określającejzagroŻenia dla zdrowia lub
Życia, wynikające

zkańy charakterystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907t2006

(ze

zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Ęestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), do wyrobu powinna być dołączona

dokumentacja

W odpowiedniej formie, zawierĄąca Wymagane przez pzepisy

prawne

oznakowania i informacje.
4.2. Przechowyrvanie

Granulowana wełna mineralna

PARoc BLT

przechowywana W sposÓb zabezpiecząący

9, opakowana według p.4'1, powinna być

ją przed

zmianą właściwości
technicznych,

zalecany plzez Producenta, w miejscach niedostępnych dla dzieci.
4.3. Transpoń

Granulowana wełna mineralna

PARoc BLT 9,

opakowana według p' 41, powinna

być transpońowana w sposób uniemozliwiający uszkodzenie opakowań
zmianę właściwościtechnicznych wyrobu.

z

granulatem oraz

|-lr-_lf]tr@
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5. ocENA zcoDNoŚcl
5.1.

Zasady ogólne

Zgodnie zart' 4, ań.5 ust. 1

p.3 orazart' 8 ust.'1 ustawy zdnia

16 kwietnia 2004r'

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92l2o04, poz. 881 , z poźniejszymi zmianami) wyrób,
którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna lTB, moze być wprowadzany do obrotu
i stosowany Wzy wykonywaniu robÓt budowlanych W zakresie odpowiadającym jego
właściwościom
użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał

kĘową deklarację zgodnościz Aprobatą Techniczną lTB AT-15-754712015 i oznakował wyrob
znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązĄącymi pzepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r'
W sprawie sposobów deklarowania zgodnościwyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19812004, poz. 2041, z póŹniĄszymi
zmianami) oceny zgodnościgranulowanej wełny mineralnej

PARoc BLT 9 z

Aprobatą

Techniczną lTB AT-15-754712015 dokonuje Producent (lub jego upowazniony przedstawiciel)
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 3.

W

przypadku systemu

3

oceny zgodności, Producent moŻe wystawić

krajową

deklarację zgodnościz Aprobatą Techniczną lTB AT-1 5-7547l2o15 na podstawie:
wstępneg o bada

n

ia typu prze prowadzone go przez akredytowa ne aboratori

zakładowej kontroli produ

l

u

m,

kcj i.

5.2. Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym Wymagane właściwości
techniczno

-

uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstępne badanie typu granulowanejwełny mineralnej

a)
b)
c)
d)

PARoc BLT

9 obejmuje:

wańośćdeklarowaną wspołczynnika pzewodzenia ciepła Ap,
klasę osiadania,
stęzenie naturalnych pienłiastkÓw promieniotwórczych,
klasę reakcji na ogień'
Badania, które w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia właściwości

techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

l-t-rutr@
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5. ocENA zcoDNoŚcl
5.1.Zasady ogólne
Zgodnie zarL.4, ań.5 ust. 1

p.3 orazart' 8 ust. 1 ustawy zdnia

16 kwietnia 2oo4r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92l2o04, poz. 881 , z pożniejszymi zmianami) wyrób,
którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna lTB, moze byĆ wprowadzany do obrotu

i

stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych W zakresie odpowiadającym jego
właściwościom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał

kĘową deklarację zgodnoŚci

z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-754712015 i oznakował wyrób

znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązu1ącymi pzepisami.

Zgodnie

z

rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury

z

dnia 11 sierpnia 2004

r.

W sprawie sposobów deklarowania zgodnościwyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U' Nr 19812004, poz' 2041, z pożniĄszymi
zmianami) oceny zgodnościgranulowanej wełny mineralnej PARoc BLT 9 z Aprobatą
Techniczną lTB AT-15-7547l2o15 dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel)
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 3.

W

przypadku systemu

3

oceny zgodności, Producent moze wystawić

krajową

deklarację zgodnościz Aprobatą Techniczną lTB AT-15-754712015 na podstawie:
wstępneg o bada

n

ia typu przeprowadzone go przez akredytowane aboratori

zakładowej kontroli produ
5.2.

l

u

m,

kcj i.

Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym Wymagane właściwoŚci
techniczno

-

użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstępne badanie typu granulowanejwełny mineralnej

a)
b)
c)
d)

PARoc BLT

9 obejmuje:

wańośćdeklarowaną wspołczynnika pzewodzenia ciepła Ap,
klasę osiadania,
stężenie naturalnych pienłiastków promieniotwórczych,
klasę reakcji na ogień.
Badania, ktore w postępowaniu aprobacyjnym były podstawą do ustalenia właściwoŚci

techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodnoŚci.
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produkcji

Zakładowa kontrola produkcj i obejm uje:

1.

2'

specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,

i

badania W procesie wytwarzania olaz badania gotowych wyrobów
(p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz
według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji,
kontrolę

dostosowanych do technologii produkcji

i

zmierzĄących do uzyskania wyrobów

o Wymaganych właściwościach'

Kontrola produkcji powinna zapewniać, ze wyrÓb jest zgodny z Aprobatą Techniczną lTB
AT-15-754712015. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie Ęestrowane. Zapisy
Ęestru powinny potwierdzać, ze wyrób spełnia kryteria oceny zgodności.PoszczegÓlne wyroby

lub pańie wyrobów i
identyfikacji

i

zllięane z nimi

szczegclły produkcyjne muszą byc w pełni mozliwe do

odtwozenia.

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. Badania biezące obej

a)
b)

m

ują sprawdzen

ie

:

wyglądu zewnętrznego,
gęstości nasypowej.
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

a)
b)

wańoścideklarowanej wspołczynnika pzewodzenia ciepła Ap,
klasy reakcji na ogień.
5.5. Częstotllwośó badań

Badania bieżące powinny być wykonywane dla kazdej pańii granulowanej wełny
mineralnej PARoc BLT 9. Wielkośćpańii powinna być określona w dokumentacji zakładowej
kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziĄ niŻ raz na tzy lata'

|-lf__ll-ltr@
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5.6. Metody badań

Badania naleŻy wykonać według norm Wymienionych w kolumnie 4 tablicy 1 oraz
zgodnie z p. 5'6.1' otzymane wyniki należy porownaÓ z Wymaganiami podanymi w kolumnie 3
tablicy

1.

5.6.1. Badanie wyglądu zewnętrznego. Wygląd zewnętzny nalezy sprawdzić
wizualnie.
5.7. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań naleŻy pobierać losowo, Wg normy PN-N-03010:'1983.
5.8. ocena wyników badań

Wyprodukowany wyrób należy uznac za zgodny z Wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej lTB, jezeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO

-

PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna lTB AT-15-754712015 zastępuje Aprobatę Techniczną lTB

AT-15-7547t2014.

6.2. Aprobata Techniczna lTB AT-15-7547l2o15 jest dokumentem stwierdzającym
pzydatnośćgranulowanej wełny mineralnej PARoc BLT 9 do stosowania w budownictwie,
w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty'

Zgodnie zarI.4, ań.5 ust. 1

p.3 orazań.8

ust. 1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2oo4r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 9212004, poz. 881 , z późniĄszymi zmianami) wyrób,
którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna lTB, moze być wprowadzany do obrotu

i

stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych W zakresie odpowiadającym jego
właściwościom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał
krajową deklarację zgodnościz Aprobatą Techniczną lTB AT-15-754712015 i oznakował wyrób

znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

6.3. Aprobata Techniczna lTB nie narusza uprawnień wynikających

z

przepisÓw

o ochronie własnoŚci przemysłowej, a w szczególności ustawy zdnia 30 czenłvca 2000 r. _
Prawo własnościprzemysłowej (tekst jednolity: Dz' U. z 2013 r., poz.1410, z póŹniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnień naleŻy do obowiązków korzystających
Aprobaty Technicznej lTB.

z

niniejszej

rnn!@
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6.4. lnstytut Techniki Budowlanej wydając Aprobatę Techniczną nie
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bierze

odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna lTB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za
właściwąjakośćgranulowanej wełny mineralnej PARoc BLT 9 oraz wykonawców robÓt
budowlanych od odpowiedzialności za właściwezastosowanie tego wyrobu.

6.6.

W

treściwydawanych prospektów

i

ogłoszeń oraz innych dokumentów

związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem W budownictwie granulowanej wełny

mineralnej

PARoc BLT 9

naleŻy zamieszczac informację

o

udzielonej temu wyrobowi

Aprobacie Technicznej ITB AT-'1 5-7 547 l2O1 5.

7. TERMIN WAZNOSCI
Aprobata Techniczna ITB AT-15-754712015 jest wazna do 5 marca 2020

r.

WaznośćAprobaty Technicznej lTB moze być pzedłuŻona na kolejne okresy, jezeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do lnstytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem nie póŹniej niz 3 miesiące pzed

uph7wem terminu wazności tego

dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty ariązane

PN-EN

12667:2002

Właściwościcieplne materiałÓw

i

wyrobÓw budowlanych.

określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej

i

czujnika strumienia cieplnego. Wyroby

o dużym i

oporze cieplnym

PN-EN'13501-1+A1:201o Kasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych

i

Średnim

elementów

budynków. CzęŚć 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na

ogień

PN-EN

lso 1182:2010 Badania reakcji na ogień wyrobÓw budowlanych.
niepalności

Badania

rT-__lntr@
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PN-EN 14064-1:2012

z wełny
formowane in situ.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby

mineralnej

(MW w postaci niezwiązanej

CzęśĆ1: Specyfikacja vvyrobÓw w postaci niezwiązanej, przed ich
zastosowaniem

PN-EN ISO 1716:2010

Badania reakcji na ogień wyrobÓw budowlanych. określanie
ciepła spalania

PN-N-03010:1983

Statystyczna kontrola jakości'Losovtly vvybÓr jednostek produktu
do probki

lnstrukcja ITB 23412003

Badania promieniotwórczości naturalnej surowcÓw

i

materiałÓw

budowlanych

Raporty, sprawozdania z badań' klasyfikacje i oceny
1.

Rapoń

z

badań stężenia naturalnych pienłiastków
promieniotwÓrczych i ocena promieniotwÓrczości naturalnej granulatu z wełny mineralnej
PARoc BLT 9. lns$tut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji i Badań
Wytrzymałościowych,Zespoł ds. Promieniowania Jonizującego i Niejonizującego,
LR-0548/039/NW-0651lol2o07.

Warszawa,2008
Rapoń zbadan Nr LFS00_1835/13/R1sNF. Materiały do izolacji cieplnej
kamiennej PAROC BLT

I

firmy Paroc Polska Sp.

z o.o.

-

granulat z wełny

lnstytut Techniki Budowlanej,

ZakładFizyki cieplnej, lnstalacji Sanitarnych i Środowiska, Warszawa,11.O2.2o14
Badania osiadania granulowanejwełny mineralnej

AB, Bruksgatan2, Skode, Szwecja, 2010
4.

PARoc BLT

9 wg

r'

EN 1406+1. PARoc

r.

Rapoń klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

PARoc BLT 9. lnstytut Mechanizacji Budownictwa
oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów

Granulowana wełna kamienna

i

Górnictwa Skalnego,

Budowlanych. Katowice, 01 .03.201 3

Rapoń

z

r.

badań Nr LFS00-1835l14lR17NF. ocena izolacyjności ciep|nej granulowanej

wełny mineralnej (skalnej)

PARoc BLT 9

firmy Paroc Polska Sp.

z o.o. na

podstawie

wyników badań. lnstytut Techniki Budowlanej , Zaklad Fizyki Cieplnej, lnstalacji Sanitarnych
Środowiska, Warszawa, 12.01 .2O1 5

r.

i

