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1. Nazwa i nazwa handlowa wvrobu budowlaneqo:

- Zewnętzny zespolony system ocieplania (ETICS) na bazie weł ny mineralnej;

- CEKOL TERMO W

2. Oznaczenie tvpu wvrobu budowlaneqo,. CEKOL TERMO W

3, Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw wyrobów CEKOL TERMO W produkowanych fabrycznie do
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETlCS) z weł ną mineralną, stosowanych jako izolaĄa cieplna w
budownictwie. Zestaw wyrobow CEKOL TERMO V,,l przeznaczony jest do stosowania na zewnętrznej powierzchni
nowych lub istniejących ś cian i/lub sufitow w celu podwyż szenia izolacyjnoś ci cieplnej.

4. Nazwa i adres siedzibv producenta oraz mieisce produkciiwvrobu:

CEDAT Społ ka zo.o.,80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel, +48 58 768 2101,

Miejsca produkcji: Zakł ad Produkcyjny Gdańsk - 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19;
Zakł ad Produkcyjny Beł chatow - 97-427 Rogowiec, ul. Zakł adowa 9;

5. Nazwa i adres upoważ nioneqo przedstawiciela, o ile został  ustanowionv:Nie dotyczy

6. Kraiowv svstem zastosowanv do ocenv iwervfikacii stał oś ciwł aś ciwoś ci uż ńkowvch: System 2+

7 . kraiowa specvfikacia techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13500 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone
systemy ocieplania (ETlCS) z weł ną mineralną. Specyfikacja.
Nazwa akredytowanejjednostkicertyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego l aboratorium/laboratoriow i nu mer akredytacji :

CERTBUD Sp. z o.o., ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-546 Warszawa, Jednostka Akredytowana AC 158,
Ceńyfikat Zakł adowej Kontroli Produkcji Nr Z601.

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
J e d n o stka oce n y te c h n i c zn ej/Kr aj ow a je d n o stka oce ny te c h n i czn ej :
Nazwa akredytowanei iednostki ceńvfikuiącei, numer akredńacii i numer ceńvfikatu:

8. Deklarowane wł aś ciwoś ci uż ytkowe

Dotyczą zestawu produktów CEKOL TERMO W o kodzie oznakowania ETICS-MW-EN13500-1 ,2-F-|10-PE2O0,
w skł ad którego wchodzą:

. Zaprawa klejowa do przyklejania pł yt izolacjitermicznej do podł oza - CEKOL TERMO W1
o Klej do zatapiania siatkiwzmocniony wł oknami - CEKOL TERMO W2
. Preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską - CEKOL GB-87
o Tynk mineralny - CEKOL C-35

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zmiezonego zastosowania lub zastosowań
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Deklarowany opór cieplny [m'.KAIV]
Reakcja na ogień
Odpornoś ó na uderzenie
Odpornoś c na wgniatanie
P rzepuszczal noś c wody przez powierzch n ię system u

1kg/m2.h0,51
Wspoł czyn n i k przepuszczania pary wod nej
(przepuszczalnoś ci) 1glm2, d]

Odpornoś ć mechaniczna i stabilnoś ć systemu
Przyczepnoś ć warstwy zbrojonej do pł yty MW [MPa]
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9. Wł aŚciwoŚci uzYtkowe okreŚlonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowa_
nYmiwł aŚciwoŚciami uż ytkowymi. Niniejsza kĘowa deklaracja wł aś ciwóś ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wył ączną odpowiediialnoś c produceńta.

W imieniu producenta podpisał a:

.Qd ą ńsK.. 03,9_1..2_ _0_1 I.
( miejsce i data Wydania )

Wydanie 112017

Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakoś ci

DYREł {ToR
""ffZ2TT,

, . .m,*r,.ir??.,,. Ąn.ryq, Q*tęk. . . ..
( podpis )

W powyż szym systemie ocieplania powinny byó zastosowane:

. Pł yty z weł ny mineralnej o kodach MW-EN13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-TR8O-!VS-WL(P)_MU1, klasa reakcji
na ogień A1, oraz deklarowanym oporem cieplnym nie mniejszym nił  1,0 m2K^ruo Siatka z wł ókna szklanego PRAXA G 145 glmz oraz 165 gtmz o rozmiarze oczek 5 x 5 mm. Łączniki mechaniczne - dopuszczone do obrotu

' Materiał Y do wYkańczania miejsc szczególnych elewacji- listy, taś my, siatki naroznikowe, materiał y
uszczelniające i inne akcesoria

Przyczepnoś ó zaprawy klejącej do pł yty MW w przypadku
ET|CS mocowaneg o zaprawą klejącą [M Pa]

Odpornoś ć na odrywanie ETlCS mocowanego ł ącznikami
mechanicznymi [MPa]

System ET|CS jest mocowanyza
pomocą zaprawy klejącej, któĘ wyniki

oznaczeń pzyczepnoś ci wyn osą
powyż ej 0,06 MPa, a zastosowane

Ęczniki mechaniczne w tym systemie
dają dodatkowe zabezpi*zenie

Tnrał oś ć i przyczepnoś ć warstwy wykończeniowej na warstwie zbrojonej
Stopień spęcherzenia zgodnie PN-EN lSO 462822O05

Stopień spękania zgodnie z PN-EN lSO 4628-4:2005

lloś ó ,t - bardzo mał y, tj. mał a ledwo
dostrzegalna liczba pęknięc

Rozmiar 1 - widoczne tylko przy
powiększen iu 1 0-krotnym

Stopień zł uszczenia zgodnie z PN-EN lSO 4628-5:2005
lloś ć 0, Rozmiar 0 - niewidoczne

nawet przy 1 O-krotnym powiększeniu


