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T2 375+5, 250+4, 238+4 mm

R2 375: 6, 250: 5, 238: 5 mm

dnia 22.05.2017

Znormalizowana wytrzymało�� na �ciskanie

Kierunek obci��enia

Absorpcja wody (dla elementów przeznaczonych do stosowania w izolacyjnych warstwach 

przeciwilgociowych lub zewn�trznych elementach budynku z odsłonietym licem)

Przepuszczalno�� pary wodnej (dla elementów murowych przeznaczonych do 

stosowania w zewn�trznych elementach budynku)

5.2.8

5.2.10

5.2.7

5.2.9

mgr in�. Grzegorz Kulik                                        Szef ZKP

w Woli Rz�dzi�skiej

5.2.11

5.2.3.1

5.2.2

5.2.3.3

5.2.5

5.2.6

Tabelaryczny współczynnik 

dyfuzji pary wodnej:   5/10

ZA.1

W imieniu producenta podpisał (-a)

NPD

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                 Element P do stosowania w murach zabezpieczonych

EN 771-1:2011+A1:2015
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5.2.2

Deklarowane wła�ciwo�ci u�ytkowe

Kształt i cechy

Jednostka notyfikowana:

�������������� �����!�"���#����������	$����%�����&
��'��
����(	)�����%��������'��
���������	��

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n.o. - 1301

      375  x  250  x  238 mm

Grupa G2

Kategoria

�rednia wytrzymało�� na �ciskanie
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DEKLARACJA WŁA�CIWO�CI U�YTKOWYCH CL WR/THP25AKUS/15/06/2013/2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CL WR/THP25AKUS/15/06/2013/2 jest numerem Deklaracji wła�ciwo�ci u�ytkowych

Producent:

LEIER POLSKA SA, 33-150 Wola Rz�dzi�ska 155a; Zakład Wola Rz�dzi�ska

Norma zharmonizowana:

System lub systemy oceny i weryfikacji stało�ci wła�ciwo�ci u�ytkowych: 

Wła�ciwo�ci u�ytkowe

Długo�� x Szeroko�� x Wysoko��

Opór cieplny (dla elementów murowych przeznaczonych do zastosowania w 

elementach budynku podlegaj�cych wymaganiom dotycz�cym izolacyjno�ci cieplnej)

Element kategorii I

13,2 N/mm
2 

15 N/mm
2
 - klasa 15

Prostopadle do powierzchni 

kładzenia

Wytrzymało�� spoiny (dla elementów murowych przeznaczonych do stosowania w 

elementach budynku podlegaj�cych wymaganiom konstrukcyjnym)

Zawarto�� aktywnych soli rozpuszczalnych (kategoria)

Reakcja na ogie� (dla elementów murowych przeznaczonych do stosowania w 

elementach budynku podlegaj�cych wymaganiom odporno�ci ogniowej - Euroklasa)

Warto�� ustalona: 

0,15 N/mm
2

S0

5.2.1.1

5.2.1.2

F1 (20 cykli według PN-B-12012)

A1

NPD

5.2.2

Rozszerzalno�� pod 

wpływem wilgoci:   NPD

5.2.4

5.2.12

Zasadnicze charakterystyki

Wymiary

Kategoria odchyłek wymiarów

Kategoria rozpi�to�ci wymiarów

Substancje niebezpieczne

Wła�ciwo�ci u�ytkowe okre�lonego powy�ej wyrobu s� zgodne z zestawem deklarowanych wła�ciwo�ci u�ytkowych. Niniejsza deklaracja wła�ciwo�ci u�ytkowych wydana 

zostaje zgodnie z rozporz�dzeniem (UE) nr 305/2011 na wył�czn� odpowiedzialno�� producenta okre�lonego powy�ej.

5.2.1.2

870 kg/m
3

kat. odchyłek: D1 (10 %)

Kształt i budowa: 

jak wy�ej

λ10,dry,unit, = 0,317 W/mK

(metoda P4) - warto�� z 

zapraw� w kieszeniach

Izolacyjno�� od bezpo�rednich d�wi�ków powietrznych (w warunkach docelowego 

stosowania dla elementów murowych przeznaczonych do zastosowania w 

elementach budynku podlegaj�cych wymaganiom akustycznym)

 - G�sto��, kategoria odchyłek g�sto�ci oraz kształt i budowa

Kształt i budowa

Wytrzymało�� na �ciskanie

Stabilno�� wymiarów (dla elementów murowych przeznaczonych do stosowania w 

elementach budynku podlegaj�cych wymaganiom konstrukcyjnym)

Odporno�� na zamra�anie-odmra�anie (Kategoria)


