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Sistem 3 za vse druge lastnosti in Evrorazred E

Izjava o lastnostih

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in 
kontaktni naslov proizvajalca, kot določa peti odstavek 11. člena:

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

5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je 
pooblaščen za izvajanje nalog v skladu z drugim odstavkom 12. 
člena:

6. Sistem ali sistemi za vrednotenje in preverjanje obstojnosti 
zmogljivosti gradbenega proizvoda v skladu s prilogo V:

Sistem 1 za  požarne lastnosti Evrorazreda B-s2,d0

1. Enolična označevalna koda vrste izdelka:
0076CISt [Izolacijski material iz ohlapnih, nevezanih 
celuloznih vlaken po ETA-06/0076 : 08.05.2018]

2. Številka vrste, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za 
identifikacijo gradbenega proizvoda po četrtem odstavku 11. člena:

Navedena na embalaži ali odtisnjena

3. Namen uporabe, kot ga predvideva proizvajalec ali predviden 
namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavnimi 
usklajenimi tehničnimi podatki:

Izolacija iz celuloznih vlaken je primerna povsod tam, kjer 
se neobremenljivi izolacijski material vpiha pretežno v 
navpične in vodoravne votle prostore tako, da zapolni 
prostor ali pa se napiha na vodoravne, usločene oz. blago 
nagnjene (≤ 10°) površine tako, da nalega prosto.

7. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, 
ki je opisan v usklajenem standardu:



  

Higroskopska sorpcijska lastnost npd

Absorpcija zvoka npd

npd
EN 15101-1, Annex B3 
und EAD

sv= 4% (28kg/m³)

EN 15101-1, Annex B2 SC 0 (38kg/m³)

EN 15101-1, Annex B1 SH 20 (28kg/m³); SH 10 (40kg/m³)

Absorpcija vode, kratkotrajno EN 1609, method A <14,1 kg/m² (29 kg/m³)

Odpornost proti difuziji vodne pare EAD, clause 2.2.4 µ=3

Upornost toku EN 29053, method A
  

Nazivna vrednost toplotne prevodnosti EAD, Annex A λD 0,037 W/mK

Požarne lastnosti: 40mm < 100mm EN 13501-1:2009 Evrorazred E

Požarne lastnosti: ≥ 100mm EN 13501-1:2009 Evrorazred B-s2, d0

Korozija kovin EN 15101-1 Annex E CR
Odpornost proti biološkim vplivom EAD, Annex B razred 0

 

Spitaler Anton (direktor)

(ime in položaj)

Neumarkt a.W. 08.05.2018

(kraj in datum izdaje) (podpis)
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ETA/06/0076: 
08.05.2018

10. Zmogljivost proizvoda pod točkama 1 in 2 ustreza navedeni zmogljivosti pod točko 9. 
Za izdajo tega opisa zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec pod točko 4. 
Podpis zastopnika proizvajalca: (V skladu z uredbo (EU) Nr. 305/2011)

9. Opisana zmogljivost

Zmogljivost Tehn. Podatki

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

Posedanje, metoda C - navpično/nagnjeno

Posedanje, metoda D – obremenitev zaradi 
vremenskih vplivov

Bistvene značilnosti

Organ za izdajo soglasij: Avstrijski inštitut za gradbeniško 
tehniko (Österreichisches Institut für Bautechnik) 
Schenkenstraße 4, A-1010 WienCertifikacijski organ: TVFA TU Graz; NB 1379

Referenčna številka Evropskega dokumenta o vrednotenju: EAD 040138-00-1201, 11.2015

Referenčna številka Evropskega tehničnega vrednotenja: ETA 06/0076, 08.05.2018

8. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, 
za katerega je bilo izdan certifikat o Evropskem vrednotenju:

Testna metoda

Kritična vsebnost vlage
Posedanje, metoda A – vodoravno

Ime in identifikacijska številka tehniške ustanove za vrednotenje:

 


