
Jedinečný identifikační kód typu výrobku: FROTH-PAK™

Typ, série nebo sériové číslo:

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v 
souladu s příslušnou harmonizovanou technickou
specifikací podle 
předpokladu výrobce:

Tepelně izolační výrobky pro 
stavebnictví - In-situ z stříkaných 
polyuretanových (PUR) nad 
polyisocyanureate (PIR) pěny produkty 
EN14315-1

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa 
výrobce

Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH- 8810 Horgen Switzerland

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností 
stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

AVCP - System 3

Jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu FIW (N° 751); CSTB (N° 679)

Uvedené vlastnosti  - Základní charakteristiky - (EN14315)
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2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

9. 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

No 00001011

SR, QR or QR-HD

-40 °C -15 °C +10 °C +40 °C +80 °C +100 °C

mm W/m.K W/m.K W/m.K W/m.K W/m.K W/m.K

FROTH-PAK™ QR/SR 30 0.017 0.019 0.022 0.026 0.033 0.036

FROTH-PAK™ QR-HD 30 0.024 0.026 0.028 0.032 0.037 0.040

λᴅ Rᴅ

mm W/m.K m².K/W

FROTH-PAK™ QR/SR 30 0.030 1.00

FROTH-PAK™ QR-HD 30 0.033 0.90



Reakce na oheň Euro-Class E

Propustnost vody krátkodobé nasákavost při částečném ponoření W 0,2

Stálost reakce na oheň při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci

Reakce na oheň výrobku z XPS se s časem nemění

Stálost tepelného odporu při působení 
tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

- Quality Director - Coating Materials and Building & ConstructionWilliam O. Roderick

Horgen - CH

10. 

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Numbering according to CPR (Regulation EU No 305/2011) Annex III - only relevant items are listed.

datum vydání:  1st September 2014 tisk data:  15th December 2014

«NPD» (No Performance Determined)

Uvedené vlastnosti  - Základní charakteristiky - (EN14315)9. 

Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku CS(10\Y) NPD

Hoření postupujícím žhnutím - -

Propustnost vodní páry Faktoru difuzního odporu MU NPD

Stálost napětí v tlaku nebo pevnosti v 
tlaku při působení stárnutí/degradaci

Dotvarování tlakem CC (2/1,5/50) NPD

Tepelný odpor a součinitel tepelné vodivosti

Rozměrová stabilita za určených teplotních a 
vlhkostních podmínek 

viz. výše Rᴅ a λᴅ

DS (70,90)3/(-20)1


