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Prohlášení o vlastnostech

7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týkají stavebního 
výrobku, který je upraven v harmonizované normě:

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
0076CISt [Izolace z volných nevázaných celulózových 
vláken podle ETA-06/0076 : 08.05.2018]

2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo nebo jiné označení k 
identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odst. 4:

Uvedeno na obalu nebo na potisku

3. Výrobcem stanovený účel použití nebo stanovené účely použití 
stavebního výrobku podle použitelných harmonizovaných technických 
specifikací:

Vláknitá celulózová izolace je používána v situacích, 
kdy je nezatížitelná izolace foukána převážně do 
vertikálních nebo horizontálních dutin k vyplnění 
prostoru nebo volně položená do horizontálních, 
klenutých nebo mírně svažitých (≤ 10°) ploch.

4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná značka a 
kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5:

Isocell, Clima-super, Trendisol, Dobry-Ekovilla, 
FibraNatur, Renocell, Isolare, Poesis, Domexcell, 
greenwool, isEco, Isodek, Naturafloc

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je 
pověřena úkoly podle článku 12 odst. 2:

6. Systém nebo systémy k vyhodnocení a přezkoušení odolnosti funkce 
stavebního výrobku podle přílohy V:

Systém 1 pro chování při hoření třídy Euro B-s2,d0

Systém 3 pro všechny jiné vlastnosti a třídy Euro E



  

Hygroskopická sorpční vlastnost npd

Zvuková pohltivost npd

npd

EN 15101-1, Annex B3 
und EAD

sv= 4% (28kg/m³)

Usazování metoda C – vertikální/se sklonem EN 15101-1, Annex B2 SC 0 (38kg/m³)

Usazování metoda D – namáhání klimatem EN 15101-1, Annex B1 SH 20 (28kg/m³); SH 10 (40kg/m³)

Nasákavost vody, krátkodobá EN 1609, method A <14,1 kg/m² (29 kg/m³)

Odpor proti difuzi par EAD, clause 2.2.4 µ=3

Odpor proti 
proudění

EN 29053, method A

  

Jmenovitý hodnota tepelné vodivosti EAD, Annex A λD 0,037 W/mK

Vlastnosti při požáru: 40mm < 100mm EN 13501-1:2009 Třída Euro E

Vlastnosti při požáru: ≥ 100mm EN 13501-1:2009 Třída Euro B-s2, d0

Koroze kovu EN 15101-1 Annex E CR
Odpor proti biolog. vlivům EAD, Annex B Třída 0

Spitaler Anton (jednatel)

(jméno a funkce)

Neumarkt a.W. 08.05.2018

(místo a datum vystavení) (podpis)
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ETA/06/0076: 
08.05.2018

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlašovaným vlastnostem podle čísla 9. 
Odpovědnost za sestavení tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce podle bodu 4. 
Za výrobce a jménem výrobce podepsal: (Podle nařízení (EU) Nr. 305/2011)

9. Prohlašované vlastnosti

Vlastnost Techn. Specifikace

r= 6,6/8,1/25,1/34,5/46,3/74 kPa.s/m²             
bei 28/30/45/50/55/65 kg/m³

Důležité charakteristiky Zkušební metoda

Schvalovací úřad: Rakouský institut pro stavební 
techniku (Österreichisches Institut für Bautechnik); 
Certifikační autorita: TVFA TU Graz; NB 1379

Referenční číslo evropského dokumentu o vyhodnocení: EAD 040138-00-1201, 11.2015

Referenční číslo evropského technického posudku: ETA 06/0076, 08.05.2018

8. V případě popisu vlastností, které se týkají stavebního výrobku, pro 
který bylo vydáno Evropské posouzení:

Kritický obsah vlhkosti

Usazování metoda A – horizontální

Název a identifikační číslo technické zkušebny:


