
NACIONALIN  EKSPLOATAVIMO SAVYBI  DEKLARACIJA Nr. 01/2017 
 

1. Statybos produkto pavadinimas (prekybinis pavadinimas): 

                                                            IZOFLEX, I komplektas 

IZOFLEX sistemos gaminių, skirtų fasadų apdailai, komplektas.  

2.     Statybos produkto tipas: IZOFLEX sistema, Mineraliniai pagrindai. 

3.     Numatytas panaudojimas: 

IZOFLEX pagrindinis I komplektas, kurį sudaro IZOFLEX plytelės, IZOFLEX-SK 

klijai ir gruntavimo priemonė IZOFLEX-GRUNT, pagal gamintojo instrukciją 
skirtas atlikti fasado apdailai ant mineralinio betono, cemento ar cemento ir kalkių 
tinko ir kt. pagrindo, nedegus, mažiausiai A2-s3, d0 klasės, pagal normą PN-EN 

13501-1+A1:2010. 

     4.     Gamintojo būstin s pavadinimas ir adresas ir produkto pagaminimo vieta: 

             Ribotosios atsakomyb s bendrov  „IZOTECHNIKA Sp. z o.o.“, Limanowskiego       

             g. 53, 47-300 Krapkowice. 

     5.     galioto atstovo, jeigu toks galiotas, pavadinimas ir būstin s adresas:  
             Netaikoma. 

     6.     Nacionalin  sistema, pritaikyta vartojimo savybi  stabilumui vertinti ir 

             patikrinti: 3. 

     7.     Nacionalin  technin  specifikacija: 
             Techninis patvirtinimas Nr. AT-15-3544/2013 + Priedas Nr.1/2013 + Priedas 

Nr. 2/2015 „IZOFLEX sistemos produkt  komplektai fasad  apdailai“, 2013 m. 

leidimas, pareng  Statybos technikos institutas, Filtrowa g. 1, 00-611 Varšuva. 
     8.      Deklaruojamos eksploatavimo savyb s: 

Pagrindin s statybos produkto atitinkamo 
panaudojimo charakteristikos 

Eksploatavimo 

savyb s 

Pastabos 

Sukibimas su pagrindu (MPa) 

• sausos būklės 

• drėgnos būklės 

 

≥ 0,3 

≥ 0,2 

 

Sausos ir drėgnos būklės atsparumas smūgiams  Atitinka reikalavimus  

Atsparumas šalčiui Atitinka reikalavimus  

Degumo klasifikacija reakcijos į ugnį atžvilgiu B-s2, d0  

Degumo klasifikacija ugnies plitimo per sienas iš 
išorės atžvilgiu 

Ugnis neplinta   

 

9. Min to produkto naudojimo savyb s atitinka visas 8-ame punkte minimas 

deklaruojamas eksploatavimo savybes., Ši nacionalin  eksploatavimo savybi   
deklaracija išduota remiantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produkt  statymu, 
pagal išskirtinę gamintojo atsakomybę.  

Gamintojo vardu pasiraš : Mariusz Kołtuniec – galiotasis asmuo 

/parašas/ 
 

Krapkowice, 2017-01-02 

.........................................  

      1-as išdavimas  

  

 

 

 

 



NACIONALIN  EKSPLOATAVIMO SAVYBI  DEKLARACIJA Nr. 02/2017 
 

2. Statybos produkto pavadinimas (prekybinis pavadinimas): 

                                                            IZOFLEX, II komplektas 

IZOFLEX sistemos gaminių, skirtų fasadų apdailai, komplektas.  

2.     Statybos produkto tipas: Sistema IZOFLEX-EPS. 

3.     Numatytas panaudojimas: 

IZOFLEX išplėstas II komplektas, kurį sudaro IZOFLEX plytelės, IZOFLEX-SK 

klijai ir gruntavimo priemonė IZOFLEX-GRUNT, pagal gamintojo instrukciją 
skirtas atlikti fasado apdailai ant nedegus, mažiausiai A2-s3, d0 klasės pagrindo, 

pagal normą PN-EN 13501-1+A1:2010, taip pat viršutinis išorinių sienų apšiltinimo 
sluoksnis, pagamintas iš iki 30 cm storio putų polistirolo plokščių, kurių savybės 
atitinka mažiausiai EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-

TR80 ir reagavimo į ugnį E klasės reikalavimus pagal PN-EN 13501-1+A1:2010 

normą, ir armatūros sluoksnis, pagamintas iš klijų ATLAS STOPER K-20 pagal AT-

15-3092/2013, bei stiklo pluošto tinklelis TG 22 pagal AT-15-4479/2007 normą arba 
kitas patikrintas ir leidžiamas komponuoti su šiais klijais tinklelis. 

     4.     Gamintojo būstin s pavadinimas ir adresas ir produkto pagaminimo vieta: 
             Ribotosios atsakomyb s bendrov  „IZOTECHNIKA Sp. z o.o.“, Limanowskiego       

             g. 53, 47-300 Krapkowice. 

     5.     galioto atstovo, jeigu toks galiotas, pavadinimas ir būstin s adresas:  
             Netaikoma. 

     6.     Nacionalin  sistema, pritaikyta vartojimo savybi  stabilumui vertinti ir 

             patikrinti: 2+ 

     7.     Nacionalin  technin  specifikacija: 
Techninis patvirtinimas Nr. AT-15-3544/2013 + Priedas Nr. 1/2013 + Priedas 

Nr. 2/2015 „IZOFLEX      sistemos produkt  komplektai fasad  apdailai 
atlikti“, 2013 m. leidimas, pareng  Statybos technikos institutas, Filtrowa g. 1, 
00-611 Varšuva. 
Sertifikatas ZKN Nr. 020-UWB-0547/Z, Statybos technikos institutas, Varšuva, 
Filtrowa g. 1, AC 020. 

     8.      Deklaruojamos vartojimo savyb s: 
Pagrindin s statybos produkto atitinkamo 

panaudojimo charakteristikos 

Vartojimo savyb s Pastabos 

Vandens sugėrimas (kg/m²) 
• po 1 val. 

• po 24 val. 

 

≤ 0,080 

≤ 0,400 

 

Sukibimas su putų polistirolu (MPa) 
• laboratorinėmis sąlygomis, po pasendinimo (7 
dienos vandenyje ir 7 džiovinimo dienos) ir po 
sušaldymo bei atšaldymo ciklų 

 

 

≥ 0,08 

 

 

Atsparumas smūgiams kietu kūnu ir pramušimui, 
pasendinus (kategorija) 

I  

Santykinis atsparumas difuzijai (m) ≤ 2  

Degumo klasifikacija ugnies plitimo per sienas iš 
išorės atžvilgiu 

Ugnis neplinta   

 

9. Min to produkto eksploatavimo savyb s atitinka visas 8-ame punkte minimas 

deklaruojamas eksploatavimo savybes. Ši nacionalin  eksploatavimo savybi   



deklaracija išduota remiantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produkt  statymu, 

pagal išskirtinę gamintojo atsakomybę.  

 

Gamintojo vardu pasiraš : Mariusz Kołtuniec – galiotasis asmuo 

/parašas/ 
 

Krapkowice, 2017-03-28 

.........................................  

      2-as išdavimas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NACIONALIN  EKSPLOATAVIMO SAVYBI  DEKLARACIJA Nr. 03/2017 
 

3. Statybos produkto pavadinimas (prekybinis pavadinimas): 

                                                            IZOFLEX, III komplektas 

IZOFLEX –WM sistemos gaminių, skirtų išorinių sienų apšiltinimui, komplektas.  

2.     Statybos produkto tipas: Sistema IZOFLEX-WM. 

3.     Numatytas panaudojimas: 

IZOFLEX-WM išplėstas III komplektas, kurį sudaro IZOFLEX plytelės, IZOFLEX-

SK klijai ir gruntavimo priemonė IZOFLEX-GRUNT, pagal gamintojo instrukciją 
skirtas atlikti fasado apdailai ant nedegus, mažiausiai A2-s3, d0 klasės pagrindo, 

pagal normą PN-EN 13501-1+A1:2010, taip pat viršutinis išorinių sienų apšiltinimo 
sluoksnis, pagamintas iš iki 30 cm storio mineralinės vatos plokščių, kurių savybės 
atitinka mažiausiai MW EN 13162-T5-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1 ir  

reagavimo į ugnį A1 klasės reikalavimus pagal PN-EN 13501-1+A1:2010 normą, ir 

armatūros sluoksnis, pagamintas iš klijų ATLAS ROKER W-20 pagal AT-15-

2927/2014 reikalavimus, bei stiklo pluošto tinklelio AKE 145 pagal AT-15-

7373/2013 normą. 

     4.     Gamintojo būstin s pavadinimas ir adresas ir produkto pagaminimo vieta: 
             Ribotosios atsakomyb s bendrov  „IZOTECHNIKA Sp. z o.o.“, Limanowskiego       

             g. 53, 47-300 Krapkowice. 

     5.     galioto atstovo, jeigu toks galiotas, pavadinimas ir būstin s adresas:  
             Netaikoma. 

     6.     Nacionalin  sistema, pritaikyta vartojimo savybi  stabilumui vertinti ir 

             patikrinti: 2+ 

     7.     Nacionalin  technin  specifikacija: 

Techninis patvirtinimas Nr. AT-15-9805/2016  

„IZOFLEX WM      sistemos produkt  komplektai fasad  apdailai“, 2016 m. 

leidimas, pareng  Statybos technikos institutas, Filtrowa g. 1, 00-611 Varšuva. 
Sertifikatas ZKN Nr. 020-UWB-0547/Z, Statybos technikos institutas, Varšuva, 
Filtrowa g. 1, AC 020. 

     8.      Deklaruojamos vartojimo savyb s: 
Pagrindin s statybos produkto atitinkamo 

panaudojimo charakteristikos 

Vartojimo savyb s Pastabos 

Vandens sugėrimas, (kapiliarinis laidumas) po 1 val. 

(kg/m²) 

• sutvirtintas sluoksnis 

• viršutinis sluoksnis 

 

 

≤ 0,10 

≤ 0,06 

 

Vandens sugėrimas, (kapiliarinis laidumas) po 24 
val. (kg/m²) 

• sutvirtintas sluoksnis 

• viršutinis sluoksnis 

 

 

≤ 0,5 

≤ 0,5 

 

Santykinis atsparumas difuzijai (m)  ≤ 1  

Pasendintų bandinių atsparumas smūgiams kietu 
kūnu (kategorija) 

II  

Viršutinio sluoksnio atsparumas šalčiui Atitinka reikalavimus  

Viršutinio sluoksnio sukibimas su mineraline vata 
(MPa) po bandinių bandymų laboratorinėmis 
sąlygomis ir pasendinus  

≥ 0,08  

Degumo klasifikacija ugnies plitimo per sienas iš 
fasadinės pusės atžvilgiu 

Ugnis neplinta   



 

9. Min to produkto eksploatavimo savyb s atitinka visas 8-ame punkte minimas 

deklaruojamas eksploatavimo savybes. Ši nacionalin  eksploatavimo savybi   
deklaracija išduota remiantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produkt  statymu, 
pagal išskirtinę gamintojo atsakomybę.  
 

Gamintojo vardu pasiraš : Mariusz Kołtuniec – galiotasis asmuo 

/parašas/ 
 

Krapkowice, 2017-03-28 

.........................................  

      1-as leidimas  

 

 
 


