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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-889512013

Na podstawie rczpolządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 8 listopada 2oo4 r' w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania (Dz' U' Nr 249 z 2oo4 l', poz' 2497\' W Wyniku postępowania aprobacyjnego
dokonanego w lnstytucie Techniki Budowlanei w Warszawie na wniosek firmy:

KLEIB Sp. z o.o.
87-880 BrześćKuiawski' ul. Kole'owa 15 - 17
stwierdza się przydatnośó do stosowania W budownictwie WyrobóW pod nazwą

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń
ścianzewnętrznych budynków systemem

KLEIB W

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, ktÓry jest integralną cŻęściąnlnlejszej
Aprobaty Technicznej lTB.

DYREKTOR

Telmin ważności:
18 marca 2018 r.

załacznik:
Postanowienia ogólne

lnstytutu Techniki Ęudowlanej

i

techniczne

Warszawa, 18 marca 2013

r.

Aprobala TechnicŻna lTB AT-15-8895/2013 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej lTB AT_15_8895/2012

Dokumenl Aprobaly Technicznej lTB AT 15 8895/2013 zawiera 19 siron' Tekst lego dokumentu można kopiowac
tylko w calości' Publikowanie Lub Upowszechnianie w każdej innej formie iragmenlów tekstu Aprobaly Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z lnstytulem Technjki Budowlanel.
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I, PRZEDMIOT APROBATY
PŻedmiotem Aprobaty Technicznej lTB jest zestaw WyrobóW do wykonywania ociepleń
ścian zewnętznych budynkóW systemem KLEIB W' polegającym na mocowaniu do istniejących

ścian,od zewnątz' Warstvvowego układu' składającego się

z

płyt z wełny mineralnej jako

materiału termoizolacyjnego, Warstwy zbrojonej Wykonanej z zaplawy k|ejące) i siatki zbrojącej
oraz warstwy Wykończeniowej

'

Płyty z Wełny mineralnej o uporŻądkowanym układzie Włókien (płyty lamelowe) mogą

być mocowane do ścianza pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy klejącej i łączników
mechanicznych' Płyty z Wełny minera|nej o nieupolz ądkowanym układzie włókien(płyty
zwykłe) powinny byó mocowane do ścianza pomocą łącznikóW mechanicznych i zaprawy
klejącej'

Producentem zestawu WyrobóW KLE|B W jest firma KLE|B

sp' z o'o' W BŻeściu

Kujawskim.

W skład zestawu wyrobóW KLElB W Wchodzą następujące Wyroby:

'l) zaprawa klejąca KLE|B Czw plzeznaczona do
'

mocowania płyt z Wełny mineralnej

oraz do wykonywania na nich warstwy zbrojonej. Zaprawa dostarczana jest w postaci
suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszaó z Wodą W ilości 4,5 + 5,0 l na
25 kg suchej mieszanki.

2)

Preparat gruntujący KLE|B c3, plzeznaczony do gruntowania Warstwy zbfojonej pod

mineralną i silikonową Wyprawę tynkarską Dostarczany jest W postaci gotowej do
stosowania' orientacyjne zużycie preparatu gruntującego Wynosi o'25

3)

Preparat gruntujący KLE|B c3s

=

o,35 kg/m'.

plzeznaczony do gruntowania Warstwy zbrojonej pod
silikatową wyprawę tynkarską Dostarczany jest W postaci gotowej do stosowania'
'

orientacyjne zużycie preparatu gruntującego wynosi o'25

=

o'35 kg/m'Ż.

4) Mineralna zaprawa tynkarska KLEIB C4 Tynk mineralny, ptzeznaczona

do

wykonywania wypraw tynkalskich o fakturze ,,baranka". Zaprawa dostarczana jest w
postaci suchej mieszanki' którą przed użyciem należy Wymieszaó z Wodą w ilości

5,75

-

6,25

lna 25

kg suchej mieszanki. Odmiany zaprawy tynkarskiej z

uwzględnieniem maksymalnego uziarnienia Wypełniacza oraz orientacyjne zużycie
zaprawy na 1 m'Żpodano w tablicy 1.

Tablica I
Zaprawa tynkalska

Maksymalna wielkość
ziarna, mm

orientacyine zużJcie zaplawy
na I m', kg

T,5

2'Ą 27

2,0

2,7

3

KLEIB C4 Tynk mineralny

+

3,0

]tt@
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Silikatowa masa tynkarska KLEIB C6 Tynk silikatowy, przeznaczona do wykon)4r'/ania

Masa dostarczana jest W postaci gotowej do
'baranka''
stosowania. odmiany masy tynkarskiej z uwŻględnieniem maksymalnego uziarnienia

Wypraw tynkarskich o fakturŻe

WypełniacŻa oraz orientacyjne zużycie masy na 1 m2 podano W tablicy 2'

Tablica 2
Masa tynkalska

Maksymalna wielkość
ziarna, mm

zułcie masy

orientacyjne

na 1 m2, kg

2

6)

25+3,0

1,5

KLEIB C6 Tynk silikatowy

2,4

silikonowa masa tynkarska KLElB c7 Tynk silikonowy' prŻeŻnaczona do Wykony/Vania

Masa dostarczana jest w postaci gotowej do
'baranka".
stosowania. odmiany masy tynkarskiej z uwzględnieniem maksymalnego uziarnienia

wypraw tynkarskich o faktuze

Wypełniacza oraz orientacyjne zużycie masy na 1 m2 podano W tablicy 3'

Tablica 3
Masa tynkarska

Maksymalna wielkość
ziarna, mm

3

2

KLEIB C7 Tynk silikonowy

orientacyine zużycie masy
na 1 m', kg

'1,5

2,2

20

3,0

7) Fańa silikatowa KLE|B Q2' plzeznaczona do

2,7

:3,4

malowania mineralnej lub silikatowej

wyprawy tynkarskiej' orientacyjne zużycie lalby wynosi o'35 kg/m'Ż' Farba dostarczana
jest w postaci gotowej do stosowania

8) Farba silikonowa o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Q3 lub
FASAKOL Q3, ptzeznaczona do malowania mineralnej lub silikonowej wyprawy
tynkarskiej' orientacyjne zużycie farby Wynosi o,25 * o,35 kg/m'' Farba dostarczana
jest w postaci gotowej do stosowanta.

Producentem wyrobów Wchodzących w skład zestawu KLElB W jest firma KLElB sp.
z o'o' w BrześciuKujawskim'
Wymagane Właściwościtechniczne wyrobóW Wchodzących W skład zestawu KLE|B W
oraz Wykonanych z ich zastosowaniem ociepleń podano W p' 3.

2.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

zestaw Wyrobów do wykonywania ociepleń systemem KLElB W jest przeznaczony do

wykonywania ociepleń

ścianzewnętęnych W budynkach nowowznoszonych

oraz

eksploatowanych' Zestaw Wyrobów KLElB W może być stosowany na podłożach mineralnych'

ltf ltft@
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W ociepIeniach KLElB W powinny być stosowane:

1)

płyty z Wełny mineralnej o Właściwościach
podanych W Tablicy

'l 1

,o

grubościzgodnej

z projektem ocieplenia spełniające dodatkowo następujące Wymagania:

-

wymiary powieŻchniowe: nie więcej niż 600 x 1200 mm'
krawędzie płyt: proste' bez wyszczerbień'

2) siatka z Włókna szklanego: AKE 145 i VERTEX 145 Wg AT-15 -737312007 '
3) Łączniki mechaniczne _ dopuszczone do obrotu'
4) Materiały do vvykańczania miejsc szczególnych elewacji _ listwy' taśmy,siatki
narożnikowe, materiały uszczelniające i inne akcesoria'

W ociepleniach KLE|B W z

zastosowaniem płyt zwykłych

z

Wełny mineralnej o

nieupolz ądkowanym układzie Włókien, płyty powinny być mocowane do ścianza pomocą
łącznIków mechanlcznych i zaprawy klejącej'

W ociepleniach KLE|B W z zastosowaniem płyt lamelowych z Wełny mineralnej

o

uporządkowanym Układzie Włókien, płyty mogą być mocowane bez łączników mechanicznych'

wyłącznie za pomocązaprawy klejącej KLElB c2 W' pod Warunkiem' że Wytlzymałośćpodłoża
na rozciąganie jest nie mniejsza niż 0,08 l/Pa, oraz że ocieplenie ścian jest wykonywane na

Wysokości nie plzekacząącą 20 m' Warstwa zaprawy klejącej powinna pokrywać całe
powieŻchnie lamelowych pM z Wełny mineralnej'
Układy ociepleniowe KLE|B W stosowane na podłożachniepalnych (co najmniej klasy

A2_s3'

_
_

d0 reakcji naogieńWg PN-EN 13501-1+A1:2010):

mineralną wyprawą tynkarską KLE|B

c4 Tynk mineralny i

powłoką z silikatowej farby

e|ewacyjnej KLE|B Q2 lub silikonowej farby elewacyjnej KLEIB Q3 lub bez pow{oki,

silikatową Wyprawą tynkarską KLE|B

c6 Tynk silikatowy i powłoką z

silikatowej farby

elewacyjnej KLEIB Q2,
silikonową wyprawą tynkarską KLE|B

c7 Tynk silikonowy i powłoką z silikonowej farby

elewacyjnej KLEIB Q3,
zostały sklasyfikowane jako nierozpzestrzeniające ognia (NRo) plzez ściany przy działaniu ognia
od zewnątlz

'

Układy ociepleniowe KLE|B W' na podłcżachniepalnych (co najmniej klasy A2 _ s3' d0
reakcji na ogień Wg PN-EN 13501-1+A1:2010) z mineralną Wyprawą tynkarską

KLElB c4 Tynk

mineralny zostały sklasyfikowane W klasie A1 reakcji na ogień Wg PN-EN 13501-1+A1 :2010 oraz
jako niepalne' niekapiące i nierozpzestlzeniające ognia Wewnątz i na zewnątŻ budynkóW _ na
podstawie rozpolządzenia lvlinistra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r' w spfawie WarunkóW
technicznych' jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (Dz' U' Nl 75 z 2002 l', poz.

690' z późniejszymi zmianami), a takŹe jako nieodpadające pod Wpływem ognia _ zgodnie z
lnstrukcją lTB Nr 401/2004-

stosowanie zestawu WyrobóW do wykon}^ivania ociepleń budynkóW systemem KLElB W
powinno być zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla określonych obiektóW oraz
firmowymi Wytycznymi Wnioskodawcy Aprobaty Technicznej' Projekt powinien uv'Izględniać:

ftf ltt@
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-
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obowiązujące normy i przepisy budowlane' a W szczególności rozporządzenie Ministra
lnfrastruktury

z dnia 'l2 kwietnia 2oo2 l'' w sprawie

warunkóW technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U' Nr 75 z 2oo2 l', poz' 690, z

-

póŹniejszymi zmianami),

postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,
lnstrukcje ITB nr 44712009 i 41812007,

oraz określać co najmniej:

_

_
-

sposób przygotowania podłoża,
grubośćpM z Wełny mineralnej'
rodzaj, ilośći rozmieszczenie łącznikóW mechanicznych 0eżeli sąstosowane),

sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeżyokiennych

i

drŻWiowych'

balkonów, cokołóW' dylatacji i in')'

Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien Żapewnić dostarczenie odbiorcom
skompletowanych zestawów WyrobóW objętych Aprobatą Techniczną lTB.

Roboty budowlane związane ze stosowaniem zestawu WyrobóW do wykonywania
ociepleń bUdynkóW systemem KLE|B W powinny być Wykonywane przez wyspecjalizowane
firmy' Temperatura otoczenia w czasie nakładania i Wiązania zaprawy k|ejącej i tynkarskiej oraz
masy tynkarskiej powinna Wynosić od + 5 do

3.

+

25

'c'

WŁAśclwoŚcl TEcHNlczNE. WYMAGANlA

3.l. Wyroby wchodzące w sklad zestawu KLE|B W

3'1.1' zaplawa kleiąca KLE|B c2W' Wymagane Właściwościtechniczne
klejącej KLE|B c2W podano W tablicy 4'

zapravvy

Tablica 4
Właściwości

Wymagania

2

3

Wygląd zewnęvzny W postaci fabrycznej
2
3

Gęstośćnasypowa, q/cm'
Zawańośó popiołu w temp.

Metody badań

450'c'

%

sucha, jednorodna mieszanka,
bez zbrv eń iobcvch Mraceń

zu Ar -15N .03t2010

1,56110%

PN-EN 1097-3:2000
zu Ar -15N .03DO10

99,2

+

99,6

ftf

n!lftft@
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AT-1 5-4495/201 3

c.d. Tablicy 4
3

4

odporność na powstawanie rys

5

Przyczepność, l\,4Pa]

a)

-

do betonu
w stanie powietŻ no-suchym

po48 h zanurzeniawwodzle
suszenia
po48 h zanuzeniawwodzle

b) do

'

+

2h

+ 7

zuAT-15N.A3t2010

brak rys

skurczowvch w Warctwie do qrubości 5 mm

dni

płyt Ż Wełny mineralnej W stanie

>

0,25

>

0,08

>

4,25

ETAG

OO4

zuAr 15N O4t2003
0,10*
badan]e należy Wykonywać pży zastosowaniu pM z wełny mineralnej o wyllŻymałościna rczciąganie prostopadle do
powiezch ni czołowych nje mnieiszejniż TR100
Dowietrzno-suchvm

>

3.l.2. Preparat gruntujący KLElB c3. Wymagane Właściwości
techniczne preparatu
gruntującego KLElB c3 podano w tablicy 5'

Tablica 5
Poz.

Właściwości

Wymagania

l

2
1

2
3

4

jednorodna biała ciecz, bez zbry]eń
zanieczyszczeń mechanicznYch

Wyqląd zewnętlz ny

Gęstośćobjętościowa, q/cm3
ZawańośĆ st]chej substancji'
Zawańość popiołu, %:
w temp.
- w temp.
-

Metody badań

1,71

!

450'C
900'C

PN-EN ISO 1513:2010

PN-EN ISO 2811 112012
zu Ar -15N .03t2010

104/0

71,4 (-3,6 I

%

i

+7 ,1')

zuĄr

44,4 + 93,2
56,3 - 62,3

15N .03t2010

3.1.3. Preparat gruntujący KLElB c3s. Wymagane Właściwości
techniczne preparatu

c3s

gruntującego KLElB

podano w tablicy 6'

Tablica 6
Poz.

Wlaściwości

Wymaqania
J

2
1

2

3

4

jednorodna biała ciecŻ, bez zbryleń
zanieczvszczeń mechanlcznvch

Wyqląd zewnętrzny

Gęstośćobiętościowa, q/cm'
Zawańość suchej substancji'

Zawadośćpopiołu, %:
- w temp. 450'C
w ternp. 900'C

Metody badań

1,71!
o/o

100/.

71,7 (-3,6 I +1 2\
87,0
29,9

=
+

96,2
66,2

i

PN EN ISO 15'13:2010
PN EN ISO 281 '1- 1 :20'12
zuAr 15N O3t2010

zuAr-15N O3DA10

3.1.4. Mineralna zaprawa tynkarska KLEIB C4 Tynk mineralny. Wymagane
Właściwościtechniczne mineralnej zaprawy tynkarskiej KLEIB C4 Tynk mineralny podano w
tablicy 7.

trrn!@
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Tablica 7
Właściwości
2

Wygląd zewnęteny

Gęstośćnasvpowa, q/cm"

2

zawańośÓ popiolu

3

4

W

temp ' 450 'C

odpornoŚć na lLrystępowan ie rys

3.1.5.

'

Wymagania

Metody badań

sucha, jednorodna mieszanka
bez zbrvleń i obcvch Mraceń

zuAT-15N .O3t2010
PN-EN 10S7-3:2000

1 41 + 11o/r
95.0 + 99 0

o/Ó

zuAT-15 /.03/2010

brak rys

silikatowa masa tynkarska KLElB c6 Tynk silikatowy. Wymagane Właściwości

techniczne silikatowej masy tynkarskiej KLEIB C6 Tynk silikatowy podano w tablicy 8.

Tablica
Właściwości

Wymagania

2
1

2
3

4

Wygląd
GestoŚÓ obietoŚciowa' q/cm
ZaWaatośćsuchei substancii ,%
Zawańość popiołu' %:
- w temp. 450'C

900'C
odpornośćna powstawanie rys
-

5

w temD.

skurczowvch
3.1.6.

I

Metody badań

jednorodna niespienlona masa o barwle
zgodnej z Wzornikiem producenta' beŻ
zhrvleń i zar)ieczvszczeń mechanicznVch
1,99

82

I

1-4

94,0
56.5

t

10%

ZUAT

1/ +8 3)

+

154/ 03/2010

98 0

58.5
brak rys w warshvie o grubości rÓwnej
Średnicv naiwieksŻeoo Żiarna Wo D 1
+

silikonowa masa tynkarska KLE|B c7 Tynk silikonowy. Wymagane Właściwości

techniczne silikonowej masy tynkarskiej KLEIB C7 Tynk silikonowy podano wtablicy 9.

Tablica 9
Poz.

Właściwości

Wymagania

2
1

Wygląd

2
3

Gęstośćobiętościowao/cm'
Zawańość suchei substancii

4
5

Metody badań

3

jednorodna niespieniona masa o barwie
zqodnei z wzornikiem producenta, bez
zbNleń i zenieczuszczeń mechanicznVch
1

%

Zawańośćpopiołu, %:
- w temp. 450"C
- w temp. 900"C
odpornośó na powstawanie rys

.91

!

10%

+

96,2
62.9

833t-42l+831
87,0
56.9

+

ZUAT
15N 03t2A10

brak rys w Warstlvie o grubości równej
średnicv neiwiekszeoo zierna wo o 1

3.1.7. Farby elewacyjne. Farba silikatowa KLEIB Q2

/

FASAKOL Q2

i

farba

silikonowa KLE|B Q3 i FASAKoL Q3 powinny spełniaó Wymagania normy PN-C-81913:1998.
Ponadto farby powinny spełnjaó Wymagania podane

W

tablicy 10.

!E!E.

AT-15-8895/2013

9/19

Tablica 10
Wvmaoania
KLEIB Q2
KLEIB Q3

Właściwości
2

3

jednorodna ciecz bez grudek i
zanieczvszczeń mechanic7nvch

I

Wyg]ąd

2

Gęstośćobjętośc]owa' g/cm'

3

zawartość suchei substancii. %
ZawańoŚć popiołu' %' W temp

4

1

,52

x

156r10%

10o/.

65.8 G3.3/+6.6)

61.7 C3.1/+6.2)

:

450'C
- 900'c

77,A

-

75,7

-

-

79 3
54,3

81 ,8

79.7

+ 87

,7

Metody
badań

ZUAT.
15N.03t2010
PN-EN ISO
2411,12002
ZUAT.

15N.0312010

+ 60,'1

3"l.8. Płyty z wełny mineralnei. Płyty z Wełny mineralnej powinny spełniać
wymagania normy PN-EN 13162 :2009 podane w tablicy 11.

Tablica
Właściwości

Vvymagania
płyty lamelowe

2

3

Klasy tolerancji grubości
2

Dłvłvzwvkłe

Metody badań
5

T5

T4 lLb T5

PN-EN 823:1998

odchyłki
dłu9ości

3

ll

PN-EN 822:1998

't:20/o

!

szerokości
stabilnośćWymiarów

1

,5%

PN-EN

DS(TH)

16041999/41:2006

4

Nasiąkliwość Wodą plzy
krótkotMałym zanuŻeniu

WS

5

Nasiąkliwość wodą prŻy
dłuqotrwałVm zanuŻeniu

WL(P)

PN EN 12087

6

Wspołczynnik oporu dyfuzyjnego

l\łU 1

PN EN 12086:2001

7

WytrzymałoŚÓ

8

pary wodnej

na rozciąganie
prostopadle do powieŻchni
czołowych, kPa

>

Klasa reakcii na oqień

80 (TR80)

PN EN

1609:1999/A1:2006

>

7,5 (TR7,5)

co najmniel A2-s3, d0

PN-EN 1607:1999
PN-EN 135011+41:201O

3.2. Uklady ociepleniowe KLEIB W

3.2.1' Waściwościtechniczne. Wymagane
ociepleniowych KLEIB W podano w tablicach 12 i 13.

Właściwości
techniczne układóW

!E!E.

AT-15-8895/2013
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Tablica

l2

Wvmaoania
Układv z wvDrawami łvnkarskimi

mineralnvmi

Metody badań

silikatowvmi
3

Wodochłonność'9/m2:

a)
b)

2

po 8 h zanurzenia wwodzie
po 24 h zanurzenia w wodzie

odporność na staŻenie

4

PŻyczepnośćmiędzylvarstwowa
(Wytrzymałośćna rozciąganie), ['Pa:

a)

b)

6
7

I

<

Mrozoodporność

3

5

<

1200
1800

próbki po badaniu nie powinny

Wvkazvwać zmian
próbki po badaniu nie powinny
wvkazwvać zmian barwv wvorawv

zuAr-15N 04/2003
zuAT-15N.04t2003

zuAl-15N

O4t2003

w stanie powiettz no-suchym;

wełna mineralna wg tablicy 11
płyty lamelowe
płyty zwykłe
po badaniach mrozoodporności;
wełna minera]na wg tablicy 11
płyty lamelowe

-

płyty zwykłe

>

0,08

zniszczenie w Wełnie mineralnei

>

zuAT-15N .44t2003

50% pocŻątkowej Wytfzymał]ści na

rozciąganie wełny
znisŻczenie W Wełnie mineralnei

odporność na uderŻenie' J:

a)
b)

w stanie powiettz no-suchym

> 1.0

po badaniach staŻeniowYch

>

1,0

PN-EN 12086:2001

opór d}.fuŻyjny WŻqlędny' m
Klasl,.fikacja ogniowa w zakresie

stopnia rozpżestŻeniania ogn ja
pŻeŻ Ściany pży działaniu ognia

zuAr-15N.04DO03

nierozpzest.Żeniające ognia (NRo)'

od zewnattz

Klasyfikacja ogniowa w zakresie
reakcii na oqień

(wyprawa
tynkarska bez
powłoki z farby

" Klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych slosowanych na podłożU niepalnym (klasy
na ogień wg PN EN 13501 1+A1:2o10l

PN-90/8-02867

uA GS

V

.09/2006

PN-EN 135011+A1:2010

A2

s3, d0 reakcji

lFlF'

AT- 1 5-A895/201 3
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Tablica
Poz.

Wymagania

Właściwości

układy z silikonowymi
wvDrawami łvnkarskimi

2
1

3

7

I

PrŻyczepnośćwarshvy WleŻchniej do
warunkach
laboratoryjnych, MPa:
płyty lamelowe

300

<

150
350

brak zniszcŻeń typ!] rysy,

wykruszenia, odspojenia,
soecherzenia
I

ś1

ETAG

OO4

ETAG

OO4

ETAG

OO4

ETAG

OO4

PN-EN
12486:2001

wełny mineralnej w

Przyczepność Warsh'y wierzchniej do

Wełny mineralnei po staŻeniu' MPa:
płyty lamelowe

PrŻycŻepnośćwarsh/Vy wierzchn ej do

>

0,08

zniszczenie w Wełnie m]neralnei
0,08
Żniszczenie w wełnie minelalnei
>

ETAG

OO4

Wełny mineralnej po cyklach

mrozoodpornoŚci' l\']Pa]
płyty lamelowe

-

<

<

odpornoŚć na uderzenie (uderzenie
ciałem twardym o energii 3 J i'10 J
oraz orzebicie)' kateooria uŹVtkowania
opór dyfuzyjny wzqlędny' m

5

6

< 100

WodochlonnoŚc (podcią9anle kapl arne
wody) Warstwy wieżchnie] g/m''
a) pot h zanurzenia w wodzie
b) po 24 h zanurzenia w wodzie
Mrozoodporność walstwy wierz chniej

4

Metody
badań

3

Wodochłonnośc(podcią9anie"kapilarne
wody) warstwy Żbrojonej' g/m"
a) po 1 h zanuŻ enia w wodzie
b] oo 24 h zanurzenla w WodŻie

2

13

>

0,08

zniszczenie w We.łnie mineralnei

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia
PN-90/8-02867
nierozpŻ estŻ eniające ognia
rozprzestŻeniania ogn]a przez ściany
(NROf
uA GS
09/2006
orŻV działaniu oonia od zewnatlz
Klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych stosowanych na podłożu niepalnym (klasy A2 s3' d0 reakcjj

V

na ogień Wg PN_EN 13501_1+A1:2010)

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE

I

TRANSPORT

Wyroby Wchodzące W skład zestawu, objętego niniejszą Aprobatą Techniczną
powinny byó dostarczane W oryginalnych opakowaniach producenta oraz pŻechowywane

i

transpońowane zgodnie z instrukcją prodUcenta.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta podająca co
następujące dane:

_
-

nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu,

najmniej

ftf ltt@

nft
-

nr

1419

AT-15-8895/2013

Aprobaty Technicznej AT-15-8895i2013,

nr idatę Wystawienia krajowej deklaracji zgodności'

termin pŻydatnoścido użycia (jeślijest określony),

masę netto 0eślijest określana)'
nazwę jednostki ceńyfikującej' która brała udział W ocenie zgodności'
znak budowlany.

sposób oznaczania Wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozpolządzeniem Minjstra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r' W sprawie sposobóW deklarowania
zgodności wyrobóW budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U'
Nr 198/2004, poz. 2041\.
Ponadto, jeżeli z odrębnych pŻepisów Wynika obowiązek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r' W sprawie oznakowania

opakowań substancji niebezpiecznych imieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
(Dz' U'

z2012l'' poz'

445) oraz dołączania informacji okreś|ającej zagrożenia dla zdrowia lub

życia' Wynikające z kańy charakterystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze
zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady W sprawie rejestracji' oceny' udzie|ania zezwo|eń

i

stosowanych ograniczeń W zakresie chemikalióW (REACH), do Wyrobu powinna byc

dołączona dokumentacja W odpowiedniej formie' zawierająca Wymagane plzez plzepisy
prawne oznakowania i informacje.

5.

ocENA zcoDNoścl

5.'l. zasady ogólne

zgodnie z al1' 4' ań' 5 ust' 1' pkt' 3 oraz art. 8 ust' 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r'

o Wyrobach budowlanych (Dz' U' nr 92l2oo4, poz.88'], z późniejszymi zmianami) zestaw
wyrobóW, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna' może być Wprowadzany do obrotu

i

stosowany przy Wykonywaniu robót budowlanych W zakresie odpowiadającym jego
Właściwościom
użytkowym i plzeznaczeniu' jeżeli producent dokonał oceny zgodności'wydał

krajową deklarację zgodnościz Aprobatą Techniczną lTB AT-1 5-8895/20'1

3i

oznakował

Wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami'

zgodnie z rczpolządzeniem lvlinistra lnfrastruktury z dn'a 11 sierpnia 2004 r' W sprawie
sposobów deklalowania zgodności WyrobóW budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-

kiem budowlanym (Dz- U' Nr 198/2004, poz' 2041\ oceny zgodności zestawu WyrobóW do
Wykonywania ociepleń systemem KLE|B
dokonuje Producent' stosując system 2+'

W z Aprobatą Techniczną lTB

AT-15-8895/2013

!E!E.
W

AT-15-8895/2013

13h 9

przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może Wystawic krajową

deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-]5-8895/2013 na podstawie:

a)

zadania producenta:
Wstępnego badania typu,

zakładowej kontroli produkcji'

-

badań gotowych WyrobóW (próbek) pobranych W zakładzie produkcyjnym'
prowadzonych plzez producenta' zgodnie z ustalonym p|anem badań,
obejmującym badania Wg p' 5.4.3,

b) zadaniaakredytowanej

jednostki:

certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: Wstępnej inspekcji zakładu

produkcyjnego izakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny

i

akceptacji zakładowej kontroli produkcji'

5.2. Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym Wymagane Właściwości
techniczno-użytkowe, Wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu WyrobóW do obrotu'

Wstępne badanie typu układóW ociep|eniowych KLE|B W

z

tynkami minera|nymi

i

silikatowymi obejmuje:

-

wodochłonnośó'
mrozoodporność'
odpornośćna starzenie,

pŻyczepnośćm iędzywarstwową,
odpornośćna udelzenie,
opór d}.fuzyjny Względny'

k|asyfikację ogniową W zakresie stopnia rozplzestlzeniania ognia wzez ścianyprzy
działaniu ognia od stlony elewac]i'
klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień

-

W

przypadku układóW z tynkami mineralnymi

bez powłok z farb elewacyjnych'

Wstępne badanie typu układóW ociepleniowych KLElB W z Wyprawami silikonowymi
obejmuje:
Wodochłonnośćwarstwy zbrojonej i warstwy WierŻchniej,

mrozoodpornośćWarstwy Wierzchniej'

_

przyczepność Warstwy WieŻchniej do wełny mineralnej,
odporność na udeŻenie,
opór dyfuzyjny Względny'

klasyfikację ogniową w zakresie stopnia rozprŻestzeniania ognia przez ścianyprzy
działaniu ognia od zewnątŻ'

ltn@
nn

ftl=

AT-15-8895/2013
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Badania, które W proceduze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia Właściwości
techniczno

_

użytkowych zestawu WyrobóW stanowią Wstępne badanie typu W ocenie

zgodności'

5.3. zakładowa kontrola produkcii

zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

1'

specyfikację

2'

i

sprawdzanie surowcóW

i

składnikóW'

i badania w pfocesie ulłwalzania oraz badania gotowych WyrobóW (p' 5'4'2),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i
kontrolę

procedur okreś|onych W dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji

i

zmiezających

do

uzyskania Wyrobów

o

Wymaganych

vvłaściwościach'

Kontrola produkcji powinna zapewniać' że zestaw Wyrobów jest zgodny

z Aprobatą

Techniczną lTB AT-15-8895/2013' Wyniki kontroli produkcji powinny byó systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać'

Źe Wyroby spełniają kryteria oceny

zgodności. Poszczególne wyroby lub pańie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne
muszą być W pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia'

5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Program badań' Program badań obejmuje:

a)
b)

.

badania bieŻące'
badania okresowe.
5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:
zapravvy klejącej W zakresie:
Wyglądu zewnętŻnego,

.

gęstości nasypowej'
preparatóW gruntujących

W

zakresie:

Wyglądu zewnętęnego,

.

-

gęstościobjętościowej'

zapraw i mas tynkarskich w zakresie.

-

wyglądu zewnętŻnego,

gęstości nasypowej zaprawy tynkarskiej'

.

gęstości objętościowej masy tynkarskiej'
farb elewacyjnych w zakresie:

nr--1at!@
Lt ! Lt!

AT-

1

5-8895/201 3
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Wyglądu zewnętrŻnego'

gęstości objętościowej.

.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmUją sprawdzenie:
zapravvy klejącej W zakresie:

zawańości popiołu'

.
.

odporności na powstawanie rys skurczowych'

pŻyczepności do betonu iWełny mineralnej,
preparatóW gruntujących W zakresie

_

zawańości suchej substancji,
zawańości popiołu,

zapraw i mas tynkarskich w zakresie:

zawartości suchej substancji mas tynkarskich'

zawańości popiołu'

.

odporności na powstawanie rys skurczowych'
farb elewacyjnych w zakresie:

zawańości suchej substancji,

.
.

zawańości popiołu'
układu ociepleniowego KLE|B W w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia pŻez
ścianyprzy działaniu ognia od zewnątlz,

układu ociepleniowego KLE|B

Wz

tynkami mineralnymi bez powłok z farb

elewacyjnych W 7akresie reakcji na ogień'

5.5"

częstotliwośćbadań

Badania bieżące powinny byó wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań' ale
nie Żadziej niż dla kaŹdej pańii wyrobóW' Wielkośó pańii Wylobów powinna być określona W
dokumentacji zakładowej kontroli produkcji'

Badania okresowe powinny byc wykonywane nie Żadziej niż raz na 3 lata'

5.6. Metody badań

Badania należy wykonywać Wg metod Wymienionych

W

tablicach 4 + 'l3.

5.7. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań należy pobierać losowo' zgodnie z normą PN-83/N-03010'

nL-ltt]@

ln

f]

AT-15-8895/2013
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5'8. ocena wynikóW badań

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy Wyrobów na|eży uznać za zgodne z

wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej

lTB. jeżeli Wyniki Wszystkich badań są

pozytywne.

6.

USTALENIA FORMALNO

-

PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną lTB AT-158895t2012.

6.2. Aprobata Techniczna lTB AT-15-8895/2013 jest dokumentem shłierdzającym
plzydatnośó zestawu wyrobóW do wykonywania ociepleń systemem KLE|B W W zakresie
wynikającym z postanowień Aprobaty'

zgodnie z ań. 4, ań' 5 ust' 1' pkt' 3 oraz ań' 8 ust' 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r' o

wyrobach budowlanych (Dz'

U' nr 92l20o4' poz' 881' z późniejszymi zmianami)

zestaw

wyrobóW' którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna' może być wprowadzany do obrotu

stosowany przy Wykonywaniu robót budowlanych

W zakresie

odpowiadającym

i

ach

Właściwościom
użytkowym i plzeznaczeniu' jeżeli producent dokonał oceny zgodności'wydał

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT'15_8895/20'13

i

oznakował

z

przepisóW

Wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi pŻepisami'

6.3. Aprobata Techniczna lTB nie narusza uprawnień wynikających

o ochronie własnościprzemysłowej' a w szczególności obwieszczenia Marszałka sejmu RP

z

dnia 13 czerwca 2003 r' W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca

2000 r'

_

Prawo WłasnościPrzemysłowej (Dz' U' nr 119' poz' 'l'l17)' zapewnienie tych

uprawnień należy do obowiązkóW korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej lTB.

6.4. lTB Wydając Aprobatę Techniczną nie bieŻe odpowiedzia|ności za ewentualne
naruszenie praw Wyłącznych i nabytych'

6.5. Aprobata Techniczna lTB nie zwalnia producentóW wyrobóW, wchodzących

W

skład zestawu' objętego niniejszą Aprobatą Techniczną od odpowiedzialności za Właściwą
jakośó tych WyrobóW oraz WykonawcóW robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe
ich zastosowanie

IFNF.

AT-15-8895/2013

6.6. W treści wydawanych prospektóW

i
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ogłoszeń oraz innych dokumentów

związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem W budownictwie zestawu Wyrobów do
Wykonywania ociepleń systemem KLEIB W należy zamieszczać informację o udzielonej temu
zestawowi Aprobacie Technicznej ITB AT-1 5-8895/2013.

7.

TERMlN WAżNoŚcl

Aprobata Techniczna lTB AT-15-8895/2013 jest ważna do 18 marca 2018 r'

WażnośćApfobaty Technicznej lTB może być przedłużona na kolejne okresy' jeżelijej
Wnioskodawca lub formalny następca, Wystąpi

W tej

sprawie do lnstytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim wnioskiem' nie później niz 3 miesiące przed upływem terminu Ważnościtego
dokumentu-

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty związane

PN-goiB02867

Metoda badania stopnia rozpŻestrzeniania ognia przez sciany

lAzl :201

PN-C-B']913:1998 Fańy

PN-83/N-03010

dyspersyjne do malowania elewacji budynków

statystyczna kontrola jakości' Losow wybórjednostek produldu do

próbki

PN-EN
PN-EN

1097-3:2000 Badania

'l2086:200]

mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszw' Oznaczanie

gę stościna syp owej i j am i stości

Wyroby do izolacji cieplnej

W

budownictwie. OkreśIanie WłaściwościpŻy

przenikaniu pary wodnej

PN-EN

13162:2009

1350'11+A1:2o1o

PN-EN
PN-EN

lso 1513:2010

PN-EN lso
1:2002

2811

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie' Wyroby z wełny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie. Spectlikacja

Kasyfikacja ogniowa WrobóW budowlanych i elementów budynków.
Część1: Klas'likacja na podstawie Wników badań reakcji na ogień
Farby i lakiery' sprawdzanie i plzygotowanie próbek do badań
Farby i lakiery' oznaczanie gęstości' część1' Metoda piknometryczna

UFtl""

AT-15-8895/2013
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Ar -15-7373/2007

siatka z włókna szklanego AKE 145 / VERTEX 145

zuAT-15N 0412003

zestaw wyrobów do Wkonywania ociepleń z zastosowaniem wełny
minetalnej jako maletialu letmoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścianzewnętrznych z
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i

zuAT-1 5A/.03/2010

pocienionej wyprawy elewacyjnej (ETI CS)
lnstrukcja ITB Nr

złożony system izolacji cieplnej ścian zewnętlznych budynków ETICS'

447 t2009

Zasady projektowania i wykonywania

lnstrukcja ITB nr

Warunkitechniczne wykonania i odbioru robót budowlanych'

41A12007

Bezspoinow system ocieplania ścianzewnętrznych hudynków

Ustalenia Aprobacyjne

Gs vll'09/2006 dotyczące klasrlikacji ogniowej ociepleń ścian

ITB

zewnętrznych budynków, Wkonwanych systemem bezspoinowym

(Bso)
ETAG

w

zakesie slopnia ]ozprŻeslEeniania ognia

Wwczne do Europejskich Aprobat Technicznych. złożonesystemy

nr 004

izolacji cieplnej z Wprawami tynkarskimi

Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikac.ie
1)

Uzupełnienie do sprawozdań
lvlateriałóW ogniotrwałych
W

z

badań Nr 488-491l12lsc' lnstytut Szkła, ceramiki'

i Budowlanych, oddział Mineralnych MateriałóW Budowlanych

Krakowie' Zakład Gipsu ichemii Budow|anej.

2) sprawozdania

z badań Nr 490l12lsc, 491l12lsc, 492/12lsc' 494l12lsc'

496l12lsc' 5o2l12lsc' 1534112'

495/]2/sG'

1535112, 1536112' 1a32rl1' lnstytut szkła, ceramiki'

MateriałóW ogniotrwałych i Budowlanych' oddział Mineralnych MateriałóW Budowlanych
W Krakowie,

3)

Zakład Gipsu ichemii Budowlanej'

opinia specjalistyczna nr Nlvl-o1638R:o2lBNl12, zakład MateriałóW Budowlanych lTB'
Warszawa 2012

4\

opinia specjalistyczna nr NM-00290R:02IBNI12' zaklad MateriałóW Budowlanych lTB,
Warczawa 2012

5)

t .

sprawozdania

z

t.

badań Nr 2'16112,217l12' 218/12, 286111lsc' 287l11lsc' 289/11lsc,

290t't1tsc, 294t11tsc, 295/1 1/SG, 296t11tsc,297t11/SG, 298/11lSG, 1020t11, 1021t11,
1022/11

i

1o23l11, lnstytut szkła, ceramiki, MateriałóW ogniotrwałych

i

Budowlanych,

oddział Mineralnych MateriałóW Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu
Budowlanej.

i

chemii

utlE'

AT-15-8895/2013

19/19

Klasyfikacja ogniowa nr sG-36/12 w zakresie rozprzestrzeniania ognia plzez ścianypŻy
działaniu ognia od zewnątrz, Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501_
1+A1:2010 nr SG-35/12 oraz sprawozdania z badań nr 6/13/Bc' 497l12lsc, 698l12lBc'

6s9h2lBc' 7ool12lBc' 7o1l12lBc, 169l12lBC' 770l12lBc' lnstytut szkła i ceramiki'
MateriałóW ogniotMałych i Budowlanych W Warszawje' oddział Mineralnych lvlateriałóW

Budowlanych W Krakowie, zakład Gipsu ichemii Budowlanej'
Klasyfikacje ogniowe nr SG-51/1'l i SG-52i 11 w zakresie rozprzestrzeniania ognra przez

ściany przy działaniu ognia od zewnątlz oraz sprawozdania

z

badań

fi

274/11lsc'

275111lsc, 276111lsc i 277111lsc' Instytut szkła i ceramiki' Mateńałów ogniotrwałych
Budowlanych W Warszawie, oddział Mineralnych l/ateriałóW Budow|anych w Krakowie'
Zakład Gipsu ichemii Budowlanej'

8) Korekta do sprawozdań z badań nr 291l11lsc _ 297l11lsc,

lnstytut szkła, ceramiki,

Materiałów ogniotrwałych i Budowlanych, oddział lMineralnych MateriałóW Budowlanych
W Krakowie,

Zakład Gipsu ichemii Budowlanej'

i

:::j|:]]:'

.

]..

