
 

 

 DEKLARACJA WŁA ŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 

Nr 329-CPR-2018/01/02 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

IZOLEX KLEJ DO STYROPIANU XPS + EPS  

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  

zewnętrzne systemy izolacji  termicznej z warstw ą ocieplaj ącą ze spienionego polistyrenu EPS 
do stosowania przy ocieplaniu budynków metod ą bezspoinow ą (ETICS) 

3. Producent: 
IZOHAN Sp. z o.o. 
ul. Łużycka 2, Gdynia 
www.izohan.pl; 58/781 45 85 

4.System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  

System 2+ 

5. Europejska ocena techniczna: ETA 15/0073  wydana przez Technical and Test Institute for Construction 
Prague zgodnie z ETAG 004 

Jednostka notyfikowana Technicky a Zkusebni Ustav Stavebni Praha Nr  1020 przeprowadziła weryfikację 
stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego w oparciu o próbki pobrane 
przez producenta w systemie 2+ i wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 1020-CPR-020-
033582 

6.Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwo ści u żytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

wytrzymałość  złącza EPS TR 
150/beton na odrywanie przy 
grubości pianki 8±1 mm 

w warunkach znormalizowanych 
dla 23±2oC i 50±5% RH ≥ 0,08 MPa 

ETA15/0073:2015 
 

po modyfikowaniu czasu 
otwartego  dla 23±2oC i 50±5% 
RH 

≥ 0,08 MPa 

po modyfikowaniu temperatury,  
w niskiej temperaturze 5±2oC 

≥ 0,08 MPa 

po modyfikowaniu temperatury,  
w wysokiej temperaturze 35±2oC 
i 30±5% RH 

≥ 0,08 MPa 

wytrzymałość  złącza EPS TR 
150/beton na odrywanie przy 
grubości pianki 15±1 mm 

po modyfikowaniu grubości 
pianki dla 23±2oC i 50±5% RH ≥ 0,08 MPa 

wytrzymałość na ścinanie ≥ 69 KPa 

moduł sprężystości przy ścinaniu ≥ 151 KPa 

reakcja na ogień B-s1, d0 

emisja/zawartość substancji niebezpiecznych Patrz KCh 
 

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE)  
nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał(-a): 
M. Kłapkowska- kierownik działu technicznego i przygotowania inwestycji 
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