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02-229 Warszawa, ul. Swiatowa 25 

stwierdza si~ przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrob6w pod nazwq: 

Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen 
scian zewnf~trznych budynkow systemami 

KNAUF THERMO I KNAUF THERMO DUO 
w zakresie i na zasadach okreslonych w Zalqczniku, kt6ry jest integralnq cz~sciCj niniejszej Aprobaty 
Technicznej ITB. 

Termin watnosci : 
26 lutego 2021 r. 

Zalacznik: 
Postanowienia og61ne i techniczne 

Warszawa, 26 lutego 2016 r. 

D 
Instytut 

dr i .. Marcin M. Kruk 

Aprobata Techniczna ITS AT-15-822412016 jest nowelizacjq Aprobaty Technicznej ITS AT-15-822412009. Dokument 
Aprobaty Technicznej ITS AT-15-822412016 zawiera 20 stron . Tekst tego dokumentu moina kopiowac tylko w calosci. 
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1, PRZEDMIOT APROBATY 

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB Sq zestawy wyrob6w do wykonywania ocieplen scian 

zewnf,ltrznych budynkow systemami KNAUF THERMO I KNAUF THERMO DUO, 

Zestaw wyrob6w do wykonywania ocieplen systemem KNAUF THERMO przeznaczony jest do 

ocieplania scian zewnf,ltrznych budynk6w nowowznoszonych i uzytkowanych, bez istniejqcego ocieplenia. 

Zestaw wyrobow do wykonywania ociepleri systemem KNAUF THERMO DUO przeznaczony jest do 

ocieplania scian zewnf,ltrznych budynk6w w przypadku, gdy istniejqce ocieplenie jest w zlym stanie technicznym 

lub nie spelnia wymagari cieplnych. 

Wykonanie ocieplenia systemem KNAUF THERMO w przypadku budynkow nowowznoszonych i 

uzytkowanych, bez istniejqcego oCieplenia, polega na umocowaniu do istniejqcych scian, od zewnqtrz, 

warstwowego ukladu, skladajqcego sif,l ze styropianu jako materialu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej 

wykonanej z zaprawy klejqcej i siatki zbrojqcej oraz warstwy wykonczeniowej. W przypadku systemu KNAUF 

THERMO, pIyty styropianowe mogq bye mocowane za pomocq zaprawy klejqcej (powierzchnia klejenia nie 

mniejsza niz 40%) lub zaprawy klejqcej i Iqcznik6w mechanicznych (system klejony) . 

Wykonanie ocieplenia system em KNAUF THERMO DUO w przypadku, gdy istniejqce ocieplenie nie 

spelnia wymagari cieplnych (np. grubose warstwy izolacji cieplnej w istniejqcym ociepleniu jest za mala) lub, z 

uwagi na stan techniczny, wymaga renowacji , polega na umocowaniu do istniejqcych, ocieplonych scian, od 

zewnqtrz, warstwowego ukladu skladajqcego sif,l ze styropianu jako materialu termoizolacyjnego, warstwy 

zbrojonej wykonanej z zaprawy klejqcej i siatki zbrojqcej oraz wyprawy tynkarskiej. W przypadku systemu 

KNAUF THERMO DUO, plyty styropianowe nalezy mocowae za pomocq zaprawy klejqcej i Iqcznik6w 

mechanicznych (system mocowany mechanicznie). Zaprawa klejqca jest stosowana w celu zapewnienia 

plaskiego przylegania systemu do podloza (powierzchnia klejenia nie powinna bye mniejsza niz 40%). tqczniki 

mechaniczne powinny przechodzie przez wszystkie warstwy styropianu, az do podloza i bye zakotwione w 

scianie na glf,lbokose okreslonq w projekcie ocieplenia, w zaleznosci od typu Iqcznika i rodzaju podloza. 

Producentem zestawow wyrobow KNAUF THERMO I KNAUF THERMO DUO jest firma KNAUF 

Sp. z 0.0. w Warszawie. 

W sklad zestaw6w wyrobow KNAUF THERMO I KNAUF THERMO DUO wchodzq nastf,lpujqce 

wyroby: 

1) Zaprawa klejqca 0 nazwie handlowej "Knauf SM300 Klej do styropianu", przeznaczona do 

mocowania plyt ze styropianu do podloza. Dostarczana jest w postaci suchej mieszanki , kt6rq przed 

uzyciem nalezy wymieszae z wodq w ilosci 6,0 + 6,5 I na 25 kg suchej mieszanki. Orientacyjne 

zuzycie zaprawy klejqcej wynosi 4,0 kg/m'. 

2) Zaprawa klejqca 0 nazwie handlowej "Knauf SM700 Klej zbrojony z wl6knem", przeznaczona do 

wykonywania warstwy zbrojonej na ply tach ze styropianu . Dostarczana jest w postaci suchej 

mieszanki , kt6rq przed uzyciem nalezy wymieszae z wOdq w ilosci 6,8 + 7,2 I na 25 kg suchej 

mieszanki. Orientacyjne zuzycie zaprawy klejqcej wynosi 4,0 kg/m' . 

3) Zaprawa klejqca 0 nazwie handlowej "Knauf SM600 Klej do zatapiania siatki" (stosowana zamiennie 

z zaprawq "SM700 Klej zbrojony z wI6knem') , przeznaczona do mocowania plyt ze styropianu do 

podloza oraz do wykonywania warstwy zbrojonej na ply tach ze styropianu. Dostarczana jest w 
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postaci suchej mieszanki , ktorq przed uzyciem nalezy wymieszac z wodq w ilosci 6,0 + 6,5 I na 25 

kg suchej mieszanki. Orientacyjne zuzycie zaprawy klejqcej wynosi 4,0 kg/m2. 

4) 5rodek gruntujqcy 0 nazwie handlowej "Knauf Putzgrund Podklad pod tynk", przeznaczony do 

gruntowania warstwy zbrojonej pod wypraw~ tynkarskq. Zuzycie srodka gruntujqcego wynosi 

0,3 + 0,45 kg/m2. 

5) Siatki z wlokna szklanego 0 nazwach handlowych "Knauf Siatka zbrojqca 150" i "Knauf Siatka 

zbrojqca 165", przeznaczone do wykonywania warstwy zbrojonej na plytach ze styropianu . 

6) Mineralna zaprawa tynkarska "Knauf Tynk mineralny SP 260" (baranek) , przeznaczona do 

wykonywania wypraw tynkarskich . Dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, ktorq przed 

uzyciem nalezy wymieszac z wodq w ilosci 6,8 I na 25 kg suchej mieszanki. Maksymalne uziarnienie 

oraz orientacyjne zuzycie podano w tablicy 1. 

Tablica 1 

Zaprawa tynkarska Maksymalna wielkosc ziarna, Orientacyjne zuZycie zaprawy 
mm na 1 m2, kg 

1 2 3 

1,5 1,9 

Knauf Tynk mineralny SP 260 (baranek) 2,0 2,4 

3,0 3,4 

7) Mineralna zaprawa tynkarska "Knauf Tynk mineralny RP 240" (kornik), przeznaczona do wykonywania 

wypraw tynkarskich. Dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, kt6rq przed uzyciem nalezy 

wymieszac z wOdq w ilosci 6,8 I na 25 kg suchej mieszanki. Maksymalne uziarnienie oraz orientacyjne 

zuzycie podano w tablicy 2. 

Tablica 2 

Maksymalna wielkosc ziarna, 
Orientacyjne zuzycie 

Zaprawa tynkarska zaprawy mm na 1 m2, kg 

1 2 3 

Knauf Tynk mineralny RP 240 (kornik) 
2,0 2,2 

3,0 2,7 

8) Silikatowe masy tynkarskie 0 nazwach handlowych "Knauf Tynk silikatowy KATI S" (baranek) i "Knauf 

Tynk silikatowy KA TI R" (kornik), przeznaczone do wykonywania wypraw tynkarskich. Dostarczane Sq 

w postaci gotowej do stosowania, w koloraeh wg wzornika Produeenta (barwione w masie). 

Maksymalne uziarnienie oraz orientaeyjne zuzycie podano w tabliey 3. 

Tabliea 3 

Masa tynkarska Maksymalna wielkosc ziarna, Orientacyjne zuiycie 
mm masy na 1 m', kg 

1 2 3 

1,5 2,3 

KnaufTynk silikatowy KATI S (baranek) 2,0 2,7 

3,0 4,0 

Knauf Tynk silikatowy KA TI R (komik) 
2,0 2,4 

3,0 3,4 
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9) Silikonowe masy tynkarskie 0 nazwach handlowych "Knauf Tynk silikonowy CONNI S" (baranek) i 

"Knauf tynk silikonowy CONNI R" (kornik), przeznaczone do wykonywania wypraw tynkarskich. 

Dostarczane Sq w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wg wzornika Producenta (barwione w 

masie). Maksymalne uziarnienie oraz orientacyjne zuzycie podano w tablicy 4. 

Tablica 4 

Masa tynkarska Maksymalna wielkosc ziarna, Orientacyjne zuiycie 
mm masy na 1 m2, kg 

1 2 3 

1,5 2,3 

KnaufTynk silikonowy CONNI S (baranek) 2,0 2,7 

3,0 4,0 

KnaufTynk silikonowy CONNI R (komik) 
2,0 2,4 

3,0 3,4 

10) Akrylowe masy tynkarskie 0 nazwach handlowych "Knauf Tynk akrylowy ADDI S" (baranek) i "Knauf 

Tynk akrylowy ADDI R" (kornik), przeznaczone do wykonywania wypraw tynkarskich. Dostarczane w 

postaci gotowej do stosowania, w kolorach wg wzornika Producenta (barwione w masie). Maksymalne 

uziarnienie oraz orientacyjne zuzycie podano w tablicy 5. 

Tablica 5 

Masa tynkarska Maksymalna wielkosc ziarna, Orientacyjne zuzycie 
mm masy na 1 rn>, kg 

1 2 3 

1,5 2,3 

KnaufTynk silikonowy ADD I S (baranek) 2,0 2,7 

3,0 4,0 

KnaufTynk silikonowy ADDI R (komik) 
2,0 2,4 

3,0 3,4 

11) Siloksanowe masy tynkarskie 0 nazwach handlowych "Knauf Tynk siloksanowy OXXI S" (baranek), 

przeznaczone do wykonywania wypraw tynkarskich. Dostarczane w postaci gotowej do stosowania, w 

kolorach wg wzornika Producenta (barwione w masie). Maksymalne uziarnienie oraz orientacyjne 

zuzycie podano w tablicy 6. 

Tablica 6 

Masa tynkarska Maksymalna wielkosc ziarna, Orientacyjne zuiycie 
mm masy na 1 rn>, kg 

1 2 3 

1,5 2,3 
KnaufTynk siloksanowy OXXI S (baranek) 

2,0 3,1 

12) Akrylowa masa tynkarska 0 nazwie handlowej "Knauf Mosaic", przeznaczona do wykonywania 

mozaikowych wypraw tynkarskich. Dostarcza w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wg wzornika 

Producenta (barwione w masie). Maksymalne uziarnienie oraz orientacyjne zuzycie podano w tablicy 7. 
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Tablica 7 

Masa tynkarska 
Maksymalna wielkosc ziarna, Orientacyjne zuzycie 

mm masy na 1 m2, kg 

1 2 3 

0.8 + 1.2 3.5 
"Knauf Mosaic" 

1.0 + 1.6 4.7 

13) Silikonowa farba 0 nazwie handlowej "Knauf Farba silikonowa SILIKONHARZ EG FARBE", 

przeznaczona do malowania wypraw tynkarskich "Knauf Tynk mineralny SP 260" i "Knauf Tynk 

mineralny RP 240". Z masami tynkarskimi stosowana opcjonalnie. Dostarczana w postaci gotowej do 

stosowania. w kolorach wg wzornika Producenta (barwiona w masie). Zuzycie farby wynosi 

0,2 + 0,3 11m2 . 

Wyroby wchodzqce w sk~ad zestaw6w KNAUF THERMO I KNAUF THERMO DUO, tj.: zaprawy 

klejqce, srodek gruntujqcy, masy i zaprawy tynkarskie oraz farba, Sq produkowane przez firm~ Knauf Sp. z 0 .0. 

W~asciwosci techniczne wyrob6w wchodzqcych w sk~ad zestaw6w KNAUF THERMO I KNAUF 

THERMO DUO oraz wykonanych z ich zastosowaniem ociepler'l podano w p. 3. 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

Zestawy wyrob6w KNAUF THERMO jest przeznaczony do oCieplania scian zewn~trznych w budynkach 

nowowznoszonych i uzytkowanych. 

Zestaw wyrob6w KNAUF THERMO DUO jest przeznaczony do ocieplania scian zewn~trznych 

budynk6w w przypadku, gdy istniejqce ocieplenie nie spffinia wymagar'l cieplnych lub, gdy z uwagi na stan 

techniczny wymaga renowacji. 

Zestawy wyrob6w obj~te Aprobatq Sq przeznaczone do stosowania na pod~ozach mineralnych. 

W ociepleniach z zastosowaniem zestaw6w wyrob6w KNAUF THERMO I KNAUF THERMO DUO 

powinny bye stosowane: 

1. P~yty ze styropianu: 

- Knauf Therm TECH Fasada A. 40 dN 20 + 300 (TYP EPS S) 0 kodzie EPS - EN 13163 - T( 1) - L(2) 

- W(2) - S(2) - P(5) - BS100 - DS(N)2 - DS(70. -)1 - TR100 

- Knauf Therm TECH Fasada A. 42 dN 20 + 300 (TYP EPS S) 0 kodzie EPS - EN 13163 - T(1) - L(2) 

- W(2) - S(2) - P(5) - BS75 - DS(N)2 - DS(70, -)1 - TR80, 

- Knauf Therm EXPERT Fasada XTherm A. 32 dN 20 + 300 (TYP EPS S) 0 kodzie EPS - EN 13163-

T(1) - L(2) - W(2) - S(5) - P(1 0) - BS75 -DS(N)2 - DS(70, -)1 - TR80. 

- Knauf Therm EXPERT FasadalDach/Pod~oga XTherm A. 31 dN 20 + 300 (TYP EPS 70) 0 kodzie 

EPS - EN 13163 - T(1) - L(2) - W(2) - S(5) - P(10) - BS115 - CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70. -)1 -

TR100, 

- Knauf Therm PRO Fasada/Dach/Pod~oga EPS 70 A. 38 dN 20 + 300 (TYP EPS 70) 0 kodzie EPS -

EN 13163 - T(1) - L(2) - W(2) - S(2) - P(5) - BS115 - CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70, -)1 - TR100, 

a. spffiniajqce wymagania normy PN-EN 13163+A1 :2015, co najmniej klasy E reakcji na ogier'l wg PN

EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajqce okresleniu "samogasnqce" wg Rozporzqdzenia Ministra 



AT-15-822412016 7120 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6iniejszymi zmianami), 

b. spelniajqce dodatkowe nastElPujqce wymagania: 

- wymiary powierzchniowe: nie wiElksze nit 600 x 1200 mm, 

- powierzchnie plyt: szorstkie, po krojeniu z blok6w, 

- krawEidzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbieri . 

c. Mogq bye r6wniez stosowane inne samogasnqce pIy1y ze styropianu dopuszczone do obrotu, co 

najmniej 0 wlasciwosciach wynikajqcych z podanych powyzej kod6w wg normy PN-EN 

13163+A1 :2015. Zastosowanie pIy1 ze styropianu innych niz Knauf Therm wymaga katdorazowego 

uzyskania pisemnej zgody firmy Knauf Sp. z 0 .0 . 

2. t.qczniki mechaniczne: 

wedlug p. 3.1.10 - w przypadku ob/igatoryjnego mocowania plyt, 

ok res lone w projekcie technicznym i dopuszczone do obrotu - w przypadku opcjonalnego 

mocowania plyt, 

3. Materialy do wykoriczania miejsc szczeg61nych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki naroznikowe, 

materialy uszczelniajqce i inne akcesoria system owe, wybrane z asortymentu material6w i element6w 

uzupelniajqcych, zalecanych do tego celu przez WnioskodawcEl systemu. 

Uklady ociepleniowe KNAUF THERMO, na podlozach niepalnych (co najmniej klasy A2 - 53, dO reakcji 

na ogieri wg normy PN-EN 13501-1+A1 :2010), z wyprawami tynkarskimi wedlug p. 1, z powlokq malarskq lub 

bez, zostaly sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajqce ognia (NRO) przez sciany przy dzialaniu ognia od strony 

elewacji, przy grubosci plyt styropianowych od 2 do 30 cm. 

Uklady ociepleniowe KNAUF THERMO DUO, wykonane na istniejqcych ociepleniach z izolacjq z pIy1 

styropianowych, z wyprawami tynkarskimi wedlug p. 1, z powlokq malarskq lub bez, zostaly sklasyfikowane jako 

nierozprzestrzeniajqce ognia (NRO) przez sciany przy dzialaniu ognia od strony elewacji, jeteli Iqczna grubose 

pIy1 styropianowych "starego" i "nowego" ocieplenia jest nie wiElksza niz 35 cm. 

Przed przystqpieniem do wykonania ocieplenia nalezy zawsze poddae ocenie stan podloza. Plyty 

styropianowe nalezy przyklejae z zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych. Powierzchnia klejenia nie 

powinna bye mniejsza nit 40%. t.qczniki mechaniczne powinny przechodzie przez wszystkie warstwy 

styropianu, az do podloza i bye zakotwione w scianie na glEibokose okreslonq w projekcie ocieplenia, w 

zaleznosci od typu Iqcznika i rodzaju podloza. 

Do mocowania pIy1 ze styropianu, przy wykonywaniu ociepleri na istniejqcych ociepleniach, nalezy 

stosowae Iqczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Dlugose Iqcznik6w powinna bye sumq calkowitej grubosci 

starego oCieplenia, grubosci projektowanego "nowego" materialu izolacyjnego oraz glEibokosci zakotwienia 

lqcznika w podlozu. GlEibokose zakotwienia powinna bye okreslona w projekcie technicznym docieplenia z 

uwzglEidnieniem rodzaju Iqcznik6w mechanicznych i rodzaju podloza. 

Stosowanie zestaw6w wyrob6w KNAUF THERMO I KNAUF THERMO DUO powinno bye zgodne z 

projektem techn icznym opracowanym dla okreslonego obiektu oraz firmowymi wytycznymi Wnioskodawcy 

niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Projekt powinien uwzglEidniac: 

obowiqzujqce normy (w tym PN-EN ISO 13788:2013) przepisy techniczno-budowlane, a w 

szczeg61nosci rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 

technicznych , jakim powinny odpowiadae budynki ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690, 
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z p6zniejszymi zmianami, 

postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

opracowan'l przez Producenta instrukcjEi, 

InstrukcjEi ITB nr 447/2009 oraz instrukcjEi Producenta - w przypadku, gdy istniej'lce ocieplenie nie 

spe!nia wymagari cieplnych lub, gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji, 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB: CZEise C. Zeszyt 8, 

oraz okreslae co najmniej : 

spos6b przygotowania podloza, 

grubose ply! styropianowych, 

spos6b mocowania plyt do podloza, 

rodzaj , il05e i rozmieszczenie l'lcznik6w mechanicznych Gezeli s'l stosowane) , 

spos6b obr6bki miejsc szczeg61nych elewacji (osciezy okiennych i drzwiowych, balkon6w, coko/6w, 

dy/atacji i in .). 

Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnie dostarczanie odbiorcom skompletowanych 

zestaw6w wyrob6w, wchodz'lcych w sklad systemowego ukladu ociepleniowego KNAUF THERMO 1 KNAUF 

THERMO DUO - wedlug specyfikacji material6w i element6w, zawarlych w dokumentacji technicznej 

obiekt6w. 

Roboty budowlane zwi'lzane ze stosowaniem zestaw6w wyrob6w objEitych Aprobat'l powinny bye 

wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Zaprawy klej'lce, grunty i farby elewacyjne i masy i zaprawy 

tynkarskie mog'l bye nakladane w temperaturze od +5 do +25°C. Przy prowadzeniu rob6t ociepleniowych 

nalety przestrzegae odstEiP6w czasowych miedzy nakladaniem poszczeg61nych warstw zgodnie z 

instrukcja Producenta 

3. Wt.ASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

3.1. Wyroby wchodz'!ce w sklad zestaw6w KNAUF THERMO 1 KNAUF THERMO DUO 

3.1.1. Zaprawy klej,!ce. Wlasciwosci techniczne zapraw klej'lcych "SM300 Klej do styropianu", 

"SM700 Klej zbrojony z wl6knem" i "SM600 Klej do zatapiania siatki" podano w tablicy 8. 

Tablica 8 

Wymagania 
Paz. Wtasciwosci Melody bada,; 

SM300 SM700 SM600 

1 2 3 4 5 6 

1 Wygl'ld zewn~trzny sucha, jednorodna mieszanka, bez zbryleri j ZUAT-15N.03/2010 
obcych wtracen 

2 G~stosc nasypowa, g/cm3 1,54±10% 1,34±10 % 1,43±10% PN-EN 1097-3:2000 
3 Zawartosc popiolu w 450 ce, % 97,4 + 99,4 96,5 + 99,6 97,2 +99,3 

4 Odpomosc na powstawanie rys ZUAT-15N.03/2010 
skurczowych 

brak rys do 8 mm 
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Tablica 8 cd • 

Poz. W'asciwosci 
Wymagania 

Melody badari 
SM300 SM700 SM600 

1 2 3 4 5 6 

5 Przyczepnosc, MPa: 
a) do betonu: 
- w warunkach laboratoryjnych " 0,25 
- po 48 h zanurzenia w wodzie oraz 2 h 

suszenia w (+23±2)"C i (50±5)% RH " 0,08 
- po 48 h zanurzenia w wodzie oraz 7 

dniach suszenia w (+23±2)OC i " 0,25 
(50±5)% RH 

........ .... . __ .. --- ---- ----- -- ----- ---- --- ------------------------------------------------- ZUAT-15N.0312010 

b) do styropianu: 
- w warunkach laboratoryjnych " 0,08 
- po 48 h zanurzenia w wodzie oraz 2 h 

suszenia w (+23±2)OC i (50±5)% RH " 0,03 
- po 48 h zanurzenia w wodzie oraz 7 

dniach suszenia w (+23±2)OC i " 0,08 
(50±5)% RH 

3.1.2. Srodek gruntujilcy "Knauf Putzgrund Podklad pod tynk". Wlasciwosci techniczne srodka 

gruntujqcego "Knauf Putzgrund Podklad pod tynk" podano w tablicy 9. 

Tablica 9 

Poz. W'asciwoSci Wymagania Melody badari 

1 2 3 4 

1 Wygl'ld zewn",trzny jednorodna szara ciecz, bez zbrylen i 
zanieczyszczeri mechanicznych 

2 G",stosc obj",tosciowa, g/cm' 1,43± 10% 

3 Zawartosc popiolu: ZUAT-15N.0312010 
- w temp. 450 "C, % 81,7 + 90,3 
- w temp. 900 °C, % 59,8 + 66,2 

4 Zawartosc suchej substancji , % 53,0 (-1 ,61 + 3,2) 

3.1 .3. Mineralne zaprawy tynkarskie "Knauf Tynk mineralny SP 260" i "Knauf Tynk mineralny RP 

240". Wlasciwosci techniczne mineralnych zapraw tynkarskich "Knauf Tynk mineralny SP 260" i "Knauf Tynk 

mineralny RP 240" podano w tablicy 10. 

Tablica 10 

Wymagania 

Poz. W'asciwosci "KnaufTynk "KnaufTynk Melody badari 
mineralny mineralny 

SP 260" (baranek) RP 240" (kornik) 

1 2 3 4 5 

1 Wygl'ld zewn",trzny jednorodna masa, nie spieniona, bez zbrylen i 
zanieczyszczeri mechanicznych 

2 G",stosc nasypowa, g/cm' 1,41±10% 1,43 ± 10% 

3' G",stosc obj",tosciowa, g/cm' 1,73±1O % 1,67 ± 10% ZUAT-15N.03/2010 

4 Zawartosc popiolu w temp. 450 °C, % 97,9 + 99,8 97,9 + 99,8 

5 Odpomosc na wyst~powanie rys brak rys w warslwie rownej grubosci 
skurczowych wynikaj'lcej z technologii nak!adania 

* po zarobieniu z wodq: w ilosci 6,8 I na 25 kg suchej mieszanki 
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3.1.3. Silikatowe masy tynkarskie "Knauf Tynk silikatowy KATI 5" (baranek) i "Knauf Tynk 

silikatowy KATI R" (kornik). Wlasciwosci techniczne silikatowych mas tynkarskich "Knauf Tynk silikatowy 

KATI S" (baranek) i "Knauf Tynk silikatowy KATI R" (kornik) podano w tablicy 11. 

Tablica 11 

Wymagania 

Poz. Wtasciwosci "Knauf Tynk "Knauf Tynk Metody bada,; 
silikatowy KATI 5" silikatowy KA TI R" 

(baranek) (komik) 

1 2 3 4 5 

1 Wygl'ld zewn~trzny jednorodna maS8, nie spieniona, bez zbrylen i 
zanieczyszczen mechanicznych 

2 G~stosc obj~tosciowa, g/cm3 1,74±10% 

3 Zawartosc suchej substancji, % 84,6 (- 4,21 + 8,4) 

w temp. 200°C 
ZUAT-15N.03/2010 

4 Zawartosc popiolu : 

- w temp. 450 oC, % 87,7+ 96,9 

- w temp. 900 oC, % 51 ,3 + 56,7 

5 Odpomosc na wyst~powanie rys brak rys w warstwie rownej grubosci 
skurczowych wynikaj'lcej z technologii nakladania 

3.1.4. Silikonowe masy tynkarskie "Knauf Tynk Silokonowy CONNI 5" (baranek) i "Knauf Tynk 

Silikonowy CONNI R" (komik). Wlasciwosci techniczne silikonowych mas tynkarskich "Knauf Tynk silikonowy 

CONNI S" (baranek) i "Knauf Tynk silikonowy Conni R" (kornik) podano w tablicy 12. 

Tablica 12 

Wymagania 

Poz. Wtasciwosci "Knauf Tynk "Knauf Tynk Metody bada,; 
silikonowy CONNI 5" silikonowy CONNI R" 

(baranek) (kornik) 

1 2 3 4 5 

1 Wygl'ld zewn~trzny jednorodna masa, nie spieniona, bez zbrylen i 
zanieczyszczen mechanicznych 

2 G~stosc obj~tosciowa, g/cm3 1,85 ±10 % 

3 Zawartosc suchej substancji, % 82,8(-4,1/+8,2) 

w temp. 105°C 
ZUAT-15N.03/2010 

4 Zawartosc popiolu: 

- w temp. 450 oC, % 83,4 + 92,2 
- w temp. 900 oC, % 48,6 +53,8 

5 Odpornosc na wyst~powanie rys brak rys w warstwie rownej grubosci 
skurczowych wynikaj'lcej z technologii nakladania 

3.1 ,5, Akrylowe masy tynkarskie "Knauf Tynk akrylowy ADDIS" (baranek) i "Knauf Tynk akrylowy 

ADD! R" (kornik). Wlasciwosci techniczne akrylowych mas tynkarskich "Knauf Tynk akrylowy ADDI S" (baranek) 

i "Knauf Tynk akrylowy ADDI R" (kornik) podano w tablicy 13. 
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Tablica 13 

Wymagania 

Paz. Wtasciwosci "Knauf Tynk akrylowy "Knauf Tynk akrylowy Metody bada,; 

ADDI S" (baranek) ADDI R" (kornik) 

1 2 3 4 5 

1 Wyglqd zewn~trzny jednorodna masa, nie spieniona, bez zbrylen i 
zanieczyszczer'i mechanicznych 

2 G~stosc obj~tosciowa , g/cm' 1,91±10 % 

3 Zawartosc suchej substancji , % 83,4 (. 4 ,21 + 8,3) 

w temp. 105°C 
ZUAT-15N.0312010 

4 Zawartosc popielu: 

- w temp. 450 °C, % 86,5 + 95,6 
- w temp. 900 oc , % 51 ,8 + 55,0 

5 Odpornosc na wyst~powanie rys brak rys w warstwie r6wnej grubosci 
skurczowych wynikajqcej z technologii nakladania 

3,1.6.Siloksanowe masy tynkarskie "Knauf Tynk siloksanowy OXXI S" (baranek). Wlasciwosci 

techniczne s iloksanowych mas tynkarskich "Knauf Tynk siloksanowy OXXI S" (baranek) podano w tablicy 14. 

Tablica 14 

Wymagania 

Paz. WfasciwDsci "Knauf Tynk siloksanowy OXXI S" Metody bada,; 

(baranek) 

1 2 3 4 

1 Wyglqd zewn~trzny jednorodna masa, nie spieniona, bez 
zbryleri i zanieczyszczeri mechanicznych 

2 G~stosc obj~tosciowa , g/cm' 1,88±10 % 

3 Zawartosc suchej substancji , % 80,4 (. 4 ,0 1+8,0) 

w temp. 105°C 
ZUAT-15N.03/2010 

4 Zawartosc popio/u: 
- w temp. 450 oC, % 85,9 +94,9 
- w temp. 900 OC, % 50,1 + 55,3 

5 Odpornosc na wyst~powanie rys brak rys w warstwie rownej grubosci 
skurczowych wynikajqcej z technologii nak/adania 

3.1.7. Akrylowe masy tynkarskie "Knauf Mosaic". Wlasciwosci techniczne akrylowych mas 

tynkarskich "Knauf Mosaic" podano w tablicy 15. 

Tablica 15 

Poz. Wtasciwosci 
Wymagania 

Metody bada,; 
"Knauf Mosaic" 

1 2 3 4 

1 Wyglqd zewn~trzny jednorodna masa, nie spieniona, bez 
zbryleri i zanieczyszczeri mechanicznych 

2 G~stosc obj~tosciowa , g/cm' 1,88±10 % ZUAT-15N.0312010 
3 Zawartosc suchej substancji, % 79,3 (- 4,0 I + 8,0) 

w temp. 105°C 
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Tablica 15 cd , 

Paz. WtasciwQsci 
Wymagania 

Melody bada,; 
"Knauf Mosaic" 

1 2 3 4 

4 Zawartose popiolu: 
- w temp. 450 ' C, % 84,7 +93,6 
- w temp. 900 ' C, % 84,6 + 93,5 ZUAT-15N03/2010 

5 Odpornose na wyst~powanie rys brak rys w warstwie rownej grubosci 
skurczowych wynikaj'lcej z technologii nakladania 

3.1.8. Farba "Knauf Farba silikonowa SILIKONHARZ EG FARBE". Wlasciwosci techniczne farby 

silikonowej Knauf podano w tablicy 16. 

Tablica 16 

Paz. WtasciwoSci Wymagania Melody bada,; 

1 2 3 4 

1 Wygl'ld zewn~trzny jednorodna, g~sta ciecz 0 jednolitym 
zabarwieniu, z drobnoziarnistym 

wypelniaczem 

2 G~stose obj~tosciowa , g/cm' 1,51±10% 

3 Zawartose suchej substancji , % 61 ,9 (- 3,1 1+6,2) ZUAT-15N03/2010 
wtemp. 105°C 

4 Zawartose popiolu , %: 
- w temp. 450°C 77,8 + 86 ,2 

- w temp. 900°C 52,5 + 58 ,1 

3.1.9. Siatki z wl6kna szklanego "Knauf Siatka zbroj'lca 150" i "Knauf Siatka zbroj'lca 165". 

Wlasciwosci techniczne siatek z wl6kna szklanego "Knauf Siatka zbrojqca 150" i "Knauf Siatka zbrojqca 165" 

podano w tablicy 17. 

Tablica 17 

Wymagania 

Paz. Wtasciwosci "Knauf Sialka "Knauf Siatka Melody bada,; 

zbroj'lca 150" zbroj'lca 165" 

1 2 3 4 5 

1 Szerokosc, m 1,0 ± 1% 1,0 ± 1% ZUAT-15N04I2013 

2 Wymiary oczek w swietle, mm (4,7 x 4,5) ± 0,5 (3,5 x 3,8) ± 0,5 

3 Masa powierzchniowa, 91m2 150 (- 31 +5%) 165(-3/+10%) 

4 Zawartose popiolu w temp. 625°C, % 81 ,3±5% 80,0 ± 5% 

5 Sila zrywaj'lca wzdluz osnowy i w'ltku, 
N/mm , badana na pr6bkach: ETAG 004 
- w warunkach laboratoryjnych 

~ 30 ~ 35 
- przechowywanych 28 dni w 

roztworze alkalicznym 
~ 20 1) ~ 20 1) (1g NaOH + 4g KOH + 0,5 g 

Ca(OH), 1 1 dm' 
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Tablica 17 c d , 
Wymagania 

POZ. Wtasciwosci "Knauf Sialka "Knauf Siatka Melody bada,; 

zbrojqca 150" zbrojqca 165" 

1 2 3 4 5 

6 Wydluzenie wzgl~dne wzdluz osnowy i 
wqtku , przy sile zrywajqcej, %, badana 
na probkach : 

- w warunkach laboratoryjnych 
ETAGOO4 ~ 4,5 ~ 4,5 

- przechowywanych 28 dni w 
roztworze alkalicznym 
(19 NaOH + 49 KOH + 0,5 9 ~ 3,7 ~ 3,5 
Ca(OH)2 I 1 dm3 

1) min. 50% wytrzymalosci wyjsciowej (pr6bka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie mniej niz 20 N/mm 

3.1,10, t.qczniki mechaniczne, W ukladach ociepleniowych KNAUF THERMO I KNAUF THERMO 

DUO powinny bye stosowane dopuszczone do obrotu Iqczniki mechaniczne spelniajqce wymagania podane w 

tablicy 18. 

Tablica 18 

Poz. Wtasciwosci Wymagania Melody bada,; 
dla ply! ze styropianu 

1 2 3 4 

1 Srednica talerzyka, mm ~60 

2 Obciqzenie niszczqce talerzyk, kN ~ 0,75 ETAG 014 

3 Sztywnosc talerzyka, kN/mm ~ 0,20 

3.2. Uklady ociepleniowe KNAUF THERMO I KNAUF THERMO DUO 

Wymagane wlasciwosci techniczne uklad6w ociepleniowych KNAUF THERMO I KNAUF THERMO 

DUO podano w tablicach 19 i 20. 

Tablica 19 

Wymaqania 

POZ. Wlasciwosci 
uklady ociepleniowe KNAUF THERMO I 

Melody bada,; 
............ K.I'!AUY .Ttl.E~M() .DLJO. z. !yn.~~!,:,! ... ___ .. __ .. 

mineralnymi silika!owymi silikonowymi 

1 2 3 4 5 6 

1 Wodochlonnosc (podciq9anie 
kapilarne wody) warstwy 
wierzchniej , 91m2 : 
- po 1 h zanurzenia w wodzie <250 < 450 < 100 
- po 24 h zanurzenia w wodzie <550 < 700 < 250 

2 Wodochlonnosc (podciqganie 
kapilarne wody) warstwy zbrojonej, 

ETAG 004 91m2 : 
- po 1 h zanurzenia w wodzie < 200 
- po 24 h zanurzenia w wodzie < 450 

3 Odpornosc na uderzenie ciaJem 
kategoria II kategoria I 

twardym, po starzeniu 

4 Przepuszczalnosc pary wodnej - opor 
~ 0,2 ~ 0,3 ~0,4 

dyfuzyjny wzgl~dny , m 
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Tablica 19 cd , 
Wymagania 

Poz. Wlasciwosci 
uklady ociepleniowe KNAUF THERMO I 

Melody badari 

.. '~i,~~~~,,~~:;U'i '~~i,fk~~~~~i~' r~i':~~~~~i'" 
1 2 3 I 4 I 5 6 

5 Mrozoodpomosc probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian ZUAT·15N0312010 

6 Przyczepnosc warstwy wierzchniej do 
slyropianu. MPa: 

- w warunkach laboratoryjnych ~ 0,08 
- po starzeniu ~0 ,08 ETAGOO4 
- po cyklach mrozoodpornosci ~0,08 

7 Przyczepnosc warstwy zbrojonej po 
~ 0,08 

cyklach mrozoodpornosci, MPa 

8" Klasyfikacja ogniowa w zakresie 
PN-90/B-stopnia rozprzestrzeniania ognia nierozprzestrzeniajqcy ognia - NRO 

02867+Az1 :2001 
przez sciany 

9 Odpornosc na obciClzenie wiatrem wg tablicy 21 ETAG 004 

" klasyfikacja dotyczy ukladow ociepleniowych na podlozach niepalnych (co najmniej klasy A2 - s3, dO reakcji na ogieri 
wg normy PN·EN 13501-1+A1:2010) 

Tablica 20 
Wymagania 

Poz. WlasciwQsci 
uklady ociepleniowe KNAUF THERMO I 

Melody badari 
__ . ____ . __ .. KW,UF .TIiE~NI() .DlJO.z.lyn.karn!. ________ ... 
siloksanowymi akrylowymi mozaikowymi 

1 2 3 4 5 6 

1 Wodochlonnosc (podciqganie 
kapilarne wody) warstwy 
wierzchniej, g/m2 : 
- po 1 h zanurzenia w wodzie < 150 < 100 < 100 
- po 24 h zanurzenia w wodzie < 350 < 300 <200 

2 Wodochlonnosc (podciqganie 
kapilarne wody) warstwy zbrojonej, 

ETAG 004 g/m2 : 

- po 1 h zanurzenia w wodzie < 200 
- po 24 h zanurzenia w wodzie <450 

3 Odpornosc na uderzenie ciatem 
kategoria I 

twardym, po starzeniu 

4 Przepuszczalnosc pary wodnej - opor 
~ 0,3 ~0,4 ~ 0,5 

dyfuzyjny wzgl~dny, m 

5 Mrozoodpomosc probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian ZUAT-15N.0312010 

6 Przyczepnosc warstwy wierzchniej do 
slyropianu , MPa: 

- w warunkach laboratoryjnych ~ 0,08 
- po starzeniu ~0 ,08 ETAG 004 
- po cyklach mrozoodpornosci ~ 0,08 

7 Przyczepnosc warstwy zbrojonej po 
~ 0,08 

cvklach mrozoodpornosci, MPa 

8" Klasyfikacja ogniowa w zakresie PN-90/B-
stopnia rozprzestrzeniania ognia nierozprzestrzeniajqcy ognia - NRO 

02867+Az1 :2001 
przez sciany 

9 Odpornosc na obciqzenie wiatrem wg tablicy 21 ETAG 004 

" klasyfikacja dotyczy ukladow ociepleniowych na podloiach niepalnych (co najmniej klasy A2 - s3, dO reakcji na ogieri 
wg normy PN-EN 13501-1+A1 :2010) 
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Tabliea 21 
Dotyczy l'Icznik6w wedlug p. 3.1.10, mocowanych na powierzchni pIy1 

Srednica talerzyka Iqcznika ~60mm 

Wlasciwosci piyt ze styropianu Grubosc p!yt ~50mm 

Wytrzymalosc na rozci'lganie prostopadle do powierzchni cz%wych 
~ 80 kPa 

. (TR) 
Sila niszcz'lca, kN t'lczniki nie usytuowane na stykach p!yt Minimalna: 0,44 

(badanie na przeci'lganie Iqcznik6w) , wanunki Roo"" Srednia: 0,46 suche 
t'lczniki usytuowane na stykach p!yt (badanie Rpnl Minimalna: 0,37 
na przeci'lganie l'Icznik6w), wanunki suche Srednia: 0,42 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Wyroby wchodzqce w sklad system6w KNAUF THERMO 1 KNAUF THERMO DUO powinny bye 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z 

instrukcjami producenta. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowae si~ etykieta zawierajqca co najmniej 

nast~pujqce dane: 

nazw~ i adres producenta. 

identyfikacj~ wyrobu zawierajqcq nazw~ wyrobu, 

nr Aprobaty Technicznej ITS AT -15-8224/2016, 

numer i dat~ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, 

termin przydatnosci do uzytku jesli jest okreslony, 

mas~ netto, jesli jest okreslana, 

nazw~ jednostki certyfikujqcej, kt6ra brala udzial w ocenie zgodnosci, 

znak budowlany. 

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien bye zgodny z rozporzqdzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci wyrob6w 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Oz. U. nr 198/2004 , poz. 2041, z 

p6zniejszymi zmianami). 

Ponadto, jeZeli z odr~bnych przepis6w wynika obowiqzek oznakowania wyrobu na podstawie 

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r w sprawie oznakowania opakowan substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niekt6rych mieszanin (tekst jednolity: Oz. U. z 2015 r., 

poz. 450) i rozporzqdzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji , 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqce i uchylajqce dyrektywy 67/548/EWG i 

1999/45IWE oraz zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) oraz dolqczania informacji 

okreslajqcej zagroZenia dla zdrowia lub Zycia , wynikajqce z karty charakterystyki na podstawie 

rozporzqdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji , 

oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu 

powinna bye dolqczona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajqca wymagane przez przepisy 

prawne oznakowania i informacje. 
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5. OCENA ZGODNOSCI 

5.1. Zasady ogolne 

Zgodnie z art. 4, art . 5 us!. 1, p. 3 oraz art. 8 us!. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Oz. U. Nr 92/2005, poz. 881 , z pozniejszymi zmianami), zestaw wyrob6w, kt6rego 

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze bye wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu 

rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajqcym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu , jezeli 

producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowq deklaracj~ zgodnosci z Aprobatq Technicznq ITS 

AT-15-8224/2016 i oznakowal wyr6b znakiem budowlanym, zgodn ie z obowiqzujqcymi przepisami. 

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w 

deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Oz. U. 

Nr 198/2004, poz. 2041 , z p6Zniejszymi zmianami) oceny zgodnosci zestaw6w wyrob6w do wykonywania 

ocieplell scian zewn~trznych budynk6w systemami KNAUF THERMO 1 KNAUF THERMO DUO obj~tego 

Aprobatq Technicznq ITS AT-15-8224/2016 dokonuje Producent, stosujqC system 2+. 

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawie krajowq deklaracj~ zgodnosci 

z Aprobatq Technicznq ITS AT-15-8224/2016 na podstawie: 

a) zadania producenta: 

- wst~pnego badania typu , 

- zakladowej kontrol i produkcji , 

- badari gotowych wyrob6w (pr6bek) pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzonych przez 

producenta, zgodnie z ustalonym plan em badall , obejmujqcym badania wg p. 5.4.3, 

b) zadania akredytowanej jednostki: 

- certyfikacji zakladowej kontroli produkcji na podstawie: wst~pnej inspekcji zakladu produkcyjnego 

i zak/adowej kontroli produkcji oraz ciqglego nadzoru, oceny i akceptacji zakladowej kontroli 

produkcji. 

5.2. Wstl1pne badanie typu 

Wst~pne badanie typu jest badaniem potwierdzajqcym wymagane wlasciwosci techniczno-uzytkowe, 

wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. 

WstEipne badanie typu uk/ad6w ociepleniowych KNAUF THERMO 1 KNAUF THERMO DUO obejmuje: 

- wodochlonnose warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej, 

- odpornose na uderzenie cia/em twardym , 

- przepuszczalnose pary wodnej - op6r dyfuzyjny, 

- mrozoodpornosc, 

- przyczepnose warstwy wierzchniej do styropianu, 

- klasyfikacj~ ogniowq w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany przy dzialaniu 

ognia od strony elewacji, 

- odpornose na obciqzenie wiatrem (w przypadku systemu mocowanego mechanicznie). 
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Badania, kt6re w procedurze aprobacyjnej byly podstawq do ustalenia wlasciwosci techniczno

uZytkowych wyrobu, stanowiq wst~pne badanie typu w ocenie zgodnosci. 

5.3. Zakladowa kontrola produkcji 

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikacj~ i sprawdzanie skladnik6w, 

2. kontrol~ i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrob6w (p. 5.4.2), prowadzone 

przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badar'l oraz wedlug zasad i procedur okreslonych w 

dokumentacji zakladowej kontroli produkcji , dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajqcych do 

uzyskania wyrob6w 0 wymaganych wlasciwosciach. 

Kontrola produkcji powinna zapewniae, Ze wyr6b jest zgodny z Aprobatq Technicznq ITB 

AT -15-8224/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny bye systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru 

powinny potwierdzae, Ze wyroby spelniajq kryteria oceny zgodnosci. KaZda partia wyrob6w powinna bye 

jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badar'l i dokumentach handlowych. 

5.4. Badania gotowych wyrob6w 

5.4.1. Program badari. Program badar'l obejmuje: 

- badania biezqce, 

- badania okresowe. 

5.4.2. Badania biez'!ce. Badania bieZqce obejmujq sprawdzenie zaprawy klejqcej, preparatu 

gruntujqcego, mas tynkarskich i farby w zakresie: 

- wyglqdu zewn~trznego , 

- g~stosci nasypowej (w przypadku zapraw klejqcych i zapraw tynkarskich), 

- g~stosci obj~tosciowej (w przypadku pozostalych wyrob6w) . 

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujq sprawdzenie: 

• zapraw klejqcych w zakresie: 

- zawartosci popiolu , 

- odpornosci na powstawanie rys skurczowych, 

przyczepnosci do betonu i styropianu, 

• preparatu gruntujqcego i farb w zakresie: 

- zawartosci suchej substancji , 

- zawartosci popiolu, 

• mas i zapraw tynkarskich w zakresie: 

- zawartosci suchej substancj i (masy tynkarskie), 

- zawartosci popiolu, 

- odpornosci na powstawanie rys skurczowych, 

• uklad6w ociepleniowych w zakresie: 

- stopnia rozprzestrzeniania ogn ia przez sciany przy dzialaniu od strony elewacji. 
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5.5. CZlIstotliwosc badari kontrolnych 

Badania biezqce powinny bye prowadzone zgodnie z ustalonym planem badar\, ale nie rzadziej nit 

dla katdej partii wyrob6w. Wielkose partii wyrob6w powinna bye okreslona w dokumentacji zakladowej 

kontroli produkcji. 

Badania okresowe powinny bye wykonywane nie rzadziej nit raz na 3 lata. 

5.6. Metody badari 

Badania nalezy wykonywae wg dokument6w wymienionych w tablicach 8 + 20. 

5.7. Pobieranie pr6bek do badari 

Pr6bki do badar'l nalety pobierae zgodnie z normq PN-83/N-0301 O. 

5.S. Ocena wynik6w badari 

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy wyrob6w nalezy uznae za zgodne 

z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jezeli wszystkie wyniki badar'l Sq pozytywne. 

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 

6.1 Niniejsza Aprobata zastllPuje Aprobatll Technicznq ITB AT-15-8224/2009. 

6.2. Aprobata Techniczna AT -15-8224/2016 jest dokumentem stwierdzajqcym przydatnose zestaw6w 

wyrobow do wykonywania ociepleri scian zewnlltrznych budynkow systemami KNAUF THERMO 1 KNAUF 

THERMO DUO do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajqcym z postanowier'l Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 us!. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Oz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) zestaw wyrobow, ktorego 

dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze bye wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu 

robot budowlanych w zakresie odpowiadajqcym jego wlasciwosciom utytkowym i przeznaczeniu, jezeli 

producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowq deklaracjll zgodnosci z Aprobatq Technicznq ITB 

AT -15-8224/2016 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnieri wynikajqcych z przepis6w 0 ochronie wlasnosci 

przemyslowej, a w szczeg61nosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (tekst 

jednolity: Oz. U. z 2013 r., poz. 1410, z p6zniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnieri nalezy do 

obowiqzkow korzystajqcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. 

6.4. ITB wydajqc Aprobatll Technicznq nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw 

wylqcznych i nabytych. 



AT-15-822412016 19120 

6.5. Aprobata Techniczna ITS nie zwalnia Producenta wyrob6w wchodzqcych w sklad zestaw6w od 

odpowiedzialnosci za wlasciwq jakosc tych material6w oraz wykonawc6w rob6t budowlanych od 

odpowiedzialnosci za wlasciwe zastosowanie i wykonanie rozwiqzania technicznego bE;dqcego przedmiotem 

niniejszej Aprobaty Technicznej ITS. 

6.6. W tresci wydawanych prospekt6w i ogloszer'l oraz innych dokument6w zwiqzanych ze stosowaniem 

w budownictwie zestaw6w wyrob6w do wykonywania ociepler'l scian zewnE;trznych budynk6w systemami 

KNAUF THERMO 1 KNAUF THERMO DUO nalezy zamieszczac informacjE; 0 udzielonej temu rozwiqzaniu 

Aprobacie Technicznej ITS AT-15-8224/2016. 

7. TERMIN WAiNOSCI 

Aprobata Techniczna ITS AT-15-8224/2016 jest wazna do 261utego 2021 r. 

Watnosc Aprobaty Technicznej ITS moze bye przedluzona na kolejne okresy, jezeli jej Wnioskodawca 

lub formalny nastEipca, wystqpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Sudowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie 

p6zniej niz 3 miesiqce przed up/ywem terminu waznosci tego dokumentu. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Normy i dokumenty zwi"zane 

PN-90/S·02867/Az1 :2001 Ochrona przeciwpotarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez sciany 

PN-83/N-03010 

PN-EN 1097-3:2000 

PN-EN 13163+A1 :2015 

Statystyczna kontro/a jakosci. Losowy wyb6r jednostek produktu do probki 

Badania mechanicznych i chemicznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie g~stosci 

nasypowej i jamistosci 

Wyroby do izo/acji ciep/nej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN·EN 13501-1+A1 :2010 K/asyfikacja ogniowa wyrob6w budow/anych i e/ementow budynkow. Cz~st 1: 

K/asyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien 

PN-EN ISO 1513: 1999 Farby i/akiery. Sprawdzanie i przygotowanie pr6bek do badan 

PN-EN ISO 2811 :2002 Farby i /akiery. Oznaczanie g~stosci. Metoda piknometryczna 

ZUAT-15N.03/2010 Zestawy wyrob6w do wykonywania ociep/en z zastosowaniem styropianu jako 

materialu termoizo/acyjnego i pocienionej wyprawy e/ewacyjnej 

Instrukcja ITS nr 447/2009 Zlotone systemy izo/acji ciep/nej scian zewm;trznych budynkow ETiCS Zasady 

projektowania i wykonywania 
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Raporty, sprawozdania z badari, klasyfikacje i oceny 

1. NM-06053R:04/JP/15 - Opinia specjalistyczna dot. przydatnosci instrukcji wykonywania ociepleri , 

Zaklad Material6w Budowlanych ITB, Warszawa 2015 r. 

2. Raporty z badari nr 506/15/SG, 507/15/SG , 508/15/SG , 509/15/SG , 510/15/SG , 511/15/SG , 514/15/SG , 

515/15/SG , 516/15/SG , 517/15/SG , 521/15/SG , 522/15/SG , 523/15/SG , 524/15/SG , 525/15/SG , 

526/15/SG , 527/15/SG, 528/15/SG , 529/15/SG , 530/15/SG , 531/15/SG , 532/15/SG , 533/15/SG , 

535/15/SG , 536/15/SG , 537/15/SG, 538/15/SG , 539/15/SG , 540/15/SG , 541/15/SG, 542/15/SG, 

543/15/SG , 544/15/SG , 545/15/SG, 546/15/SG , 547/15/SG , 548/15/SG , 549/15/SG , 550/15/SG , 

551/15/SG , 552/15/SG , 553/15/SG , 558/15/SG , 559/15/SG , Badania uklad6w ociepleniowych systemu 

Knauf Thermo, Instytut Ceramiki i Material6w Budowlanych, Krak6w 2015 r. 

3. SG-74/15 - Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewn~trzne od strony 

zewn~trznej wg PN-B-02867+Az1 :2001 - Knauf Thermo, Instytut Ceramiki i Material6w Budowlanych, 

Krak6w2015 r. 

4. SG-89/15 - Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewn~trzne od strony 

zewn~trznej wg PN-B-02867+Az1 :2001 - Knauf Thermo DUO, Instytut Ceramiki i Material6w 

Budowlanych, Krak6w 2015 r. 

5. Raporty z badari identyfikacyjnych wyrob6w wchodz'lcych w sklad system6w KNAUF THERMO i 

KNAUF THERMO DUO nr 135/15/BC/N , 137/15/BC/N , 138/15/BC/N, 139/15/BC/N, 140/15/BC/N Nr 

141/15/BC/N Nr 142/15/BC/N , 143/15/BC/N, 144/15/BC/N , 145/15/BC/N, 146/15/BC/N, 147/15/BC/N , 

157/15/BC/N, 158/15/BC/N , 888/15 , 889/15, 890/15 , 891/15, 892/15 , 893/15 , 894/15, 895/15 , 896/15, 

897/15, 898/15 , 899/15 , 481/15/SG, 482/15/SG, 483/15/SG, 484/15/SG, 485/15/SG, 486/15/SG, 

487/15/SG, 488/15/SG, 489/15/SG, 490/15/SG, 491/15/SG, 492/15/SG, 534/15/SG , Instytut Ceramiki i 

Material6w Budowlanych, Krak6w 2015 r. 

6. 675/15/SG - Raport z badari l'lcznik6w, Instytut Ceramiki i Material6w Budowlanych , Krak6w 2015 r. 

7. Opinia Specjalistyczna nr NM-3/RZ/1789/09, Zaklad Material6w Budowlanych ITB, Warszawa 2009 r. 

8. Sprawozdania z badari Nr 239109 , 240109 , 241109 , 242109, 243109 , 244109 , 245/09 , 246/09, 247/09, 

248/09, 249/09, 250109 , 257/09, 258/09, 259/09, 289/09, 291/009 , Instytut Szkla, Ceramiki , Material6w 

Ogniotrwalych i Budowlanych, Oddzial Mineralnych Material6w Budowlanych w Krakowie, Zaklad Gipsu i 

Chemii Budowlanej 










