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Seria: APROBATY TECHNICZNE

AN

EKS

Nr

1

DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB
AT-1 5-354412013
Na podstawie rozporządzenia Ministra lnfrastruktury dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 24912004, po2.2497), na wniosek firmy:

IZOTECHNIKA Sp. z o.o.
47-300 Krapkowice, ul. Limanowskiego 54
do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-354412013
stwierdzającej przydatnośĆ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwą'.

Zestawy Wyrobów
do wykonywan ia okład zin elewacyj nych
systemu IZOFLEX
wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 niniejszego Aneksu.

DYREKTOR

z up.
Zastępca Dyrektora
ds. Wspołpracy z Gospodarką

/pz'
-

Warszawa, 24 maja 2013

Marek Kapron

r.

Aneks Nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-354412013 zawiera 2 strony
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W p. 2 Aprobaty zmienia się zdanie:

zl
,,okładziny elewacyjne systemu IZOFLEX wykonane

z Zestawu l

(podstawowego)

orazz Zestawu ll (rozszezonego) na styropianie o grubości nie większej niż'10 cm,
stosowane na podłozu niepalnym o klasie co najmniej A2-s3,d0 reakcji na ogień wg

normy PN-EN 1350'1-1+A'1 '.2010, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia przy działaniu ognia od strony elewacji'''
na:

,,okładziny elewacyjne systemu |ZOFLEX wykonane

z Zestawu l

(podstawowego)

oraz z Zestawu ll (rozszezonego) na styropianie o grubości nie większej niz 30 cm,
stosowane na podłozu niepalnym o klasie co najmniejA2-s3,d0 reakcji na ogień wg
normy PN-EN 13501-1+A1 ''2010, zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniają-

ce ognia przy działaniu ognia od strony elewacji.''
2.

W p' 3.5. Aprobaty, w tablicy 5 zmienia się zapis pod tablicą oznaczony i'.
z.
,,")

Układ ociepleniowy z płytami styropianowymi o grubości10 cm.''

na:
,,*)

3.

Układ ociepleniowy z płytami styropianowymi o grubości 30 cm.''

\N rozdziale Aprobaty pt.
''INFoRMACJE D)DATK)WE' Sprawozdania z badań, oce't2,
n|' dodaje się poz.
o następującej treści.
,,12)0987|13/ZOONP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez

ścianypuy działaniu ognia od strony elewacji z Rapońem z badan Nr LPPO'I

-
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