
„Termo Organika“
Mintis: Šilumma

__________________________________________________________________________________
Atitikties dekraciaca⨄�ac NriD 2014/14114

1. Statybos produkto gamintojas:

„Termo Organika“, Sp. Z o. o.
B. Prusa g. 33
30-117 Krokuva

2. Statybos produkto pavadinimas:

 Poliuretaninės  montavimo  putos  „Termo  Organika“  (suplakamos  aplikatoriumi  (žarnele)  arba
pistoletu) PPU-1

 Daugiasezonės  poliuretaninės  montavimo  putos  „Termo  Organika“  (suplakamos  aplikatoriumi
(žarnele) arba pistoletu) PPU-1

3. Statstnis statybos produkto klasikkavimas:
__________________________________________________________________________________
LPPK: 20.30.2.0

4. Statybos produkto paskirts ir panaudojimas:
__________________________________________________________________________________
Putos  skirtos  tarpams  tarp  šilumos  izoliacijos  plokščių  ETICS  sistemoje  užpildyt,  tarpams  sienose,
vandentekiuose  ir  vandens  rezervuaruose  izoliuot,  tarpams aplink  grindis  ir  grindjuostes,  mažiems  sienų
įdubiams užpildyt ir t. t. Jos taip pat skirtos tarpams tarp langų ir durų staktų ir rėmų (išskyrus priešgaisrinius),
pagamintų iš medienos, metalo arba smūgiams atsparaus PCV, užpildyt. Gali būt naudojamos įskilimams ir
nedideliems  nejudamiems  tarpams  sujungimuose  tarp  pastato  pertvarų  elementų  (išskyrus  pertvaras,
klasikkuotas pagal atsparumą ugniai) užpildyt.

5. Techninė specikkacija:
__________________________________________________________________________________
Techninis liudijimas ITB Nr. AT-15-5723/2010
Statybinės technikos insttutas, Varšuva, 2010.

6. Deklaruotos statybos produkto tpo techninės savybės:

Eil.
Nr. Savybė

Montavimo putos Daugiasezonės
montavimo putos

Žarninės
putos

Pistoletnės
putos

Žarninės
putos

Pistoletnės
putos

1 Tariamasis tankis 19,0 ± 10 % 22,0 ± 10 %

2 Vandens  įmirkis  po  24  h,  esant  daliniam
panardinimui (kg/m2) ≤ 1,0 ≤ 2,0

3

Ilginių matmenų pokyčiai, %, po 24 h laikymo
šiomis sąlygomis:
- +40°C  temperatūra  ir  95  %  santykinis

oro drėgnis
- +70°C temperatūra

≤ 3,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 6,0

4 Gniuždymo  stpris,  esant  10  %  santykinei
deformacijai, kPa ≥ 40,0 ≥ 50,0

5 Tepimo stpris, kPa ≥ 100,0 ≥ 100,0

6
Putų sukibimas, kPa, su:

- mediena
- plienu

≥ 120,0
≥ 100,0

≥ 200,0
≥ 100,0

≥ 180,0
≥ 150,0

*Putos suplakamos -10°C temperatūroje ir klimatzuotos -10°C temperatūros formose 48 valandas.
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__________________________________________________________________________________

7. Akredituotos sertkkavimo įstaigos arba laboratorijos pavadinimas ir numeris ir sertkkato
arba tpo bandymo ataskaitos numeris, jei ši įstaiga dalyvavo taikomoje statybos produkto
attktes įvertnimo sistemoje

__________________________________________________________________________________
Statybinės technikos insttutas, Bandymo laboratorijų grupė, AB023. Tipo bandymo ataskaita Nr.
NL-4297/07, NL-1724/02.

Prisiimdamas  atsakomybę  patvirtnu,  kad  statybos  produktas  attnka  5  p.  nurodytą  techninę
specikkaciją.

/Parašas/
Dr. Inž. Dariusz Lazęcki

Krokuva, 2013-06-14
Išdavimo vieta ir data /Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas/

„Termo Organika“, Sp. z o. o.
Boleslawa Prusa g. 33, 30-117 Krokuva

Tel. +48 12 427 07 40, faks. +48 12 427 27 21, www.termoorganika.com.pl, el. paštas:
etcs@termoorganika.com.pl

__________________________________________________________________________________________
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