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Na podstawie rczpolządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r' w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych Upoważnionych do ich

Wydawania (Dz' U. Nr 249 z 2oo4 r'' poz' 2497), w Wyniku postępowania aprobacyjnego
dokonanego w lnstytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

KLEIB Sp. z o.o.
87-880 Brześć Kujawski, ul. Kolejowa 15 -'l7

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobóW pod nazwą:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń
ścian zewnętanych budynków systemem

KLEIB
W zakresie i na zasadach określonych w zalączniku, który jest integralną częścią niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB.

Termin Ważności:
15 marca 2018 r.

załacznik:
Postanowienia ogólne i techniczne

DYREKTOR
z up.

Zastępca Dyrektora

Marek Kaproń

Warszawa, 15 marca 2013 r.

Aprobala Techniczna LTB AT'15 8239/20'13 jesl nowelizacją Aprcbaty Technicznej lIB AI15a239l2o12'
D'okUment Aprobaty Technicznej lTB AT 15 8239/2013 zawieE '19 stron' Tekst lego dokumentu moŹna kopiować
tylko w całości' Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentóW iekslu Aprobaiy
Tech nicznej vvymaga pisemnego uzgodnienia z lnstyluiem TechnikiBudowlanej
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1. PRZEDMIOT APROBATY

PŻedmiotem Aprobaty Technicznej lTB jest zestaw Wyrobów do Wykonylvania ociepleń

ścian zewnętŻnych budynkóW systemem KLElB' polegającym na mocowaniu do istniejących

ścian, od zewnątŻ' warstwowego układu, składającego się ze styropianu jako materiału

termoiŻolacyjnego, Warstl/vy zbrojonej Wykonanej z zaprawy klejącej isiatki zbrojącej oraz

wyprawy tynkarskiej' Płyty styropianowe mogą być mocowane za pomocą zaprawy klejącej

lub zaprawy klejącej i łącznikóW mechanicznych'

Producentem zestawu WyrobóW KLEIB jest firma KLE|B sp. z o'o. W BŻeśdu

Kujawskim.

W skład zestawu WyrobóW KLElB Wchodzą następujące Wyroby:

1) zaplawa klejąca ozamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLE|Bc1 zaprawa

klejąca do plzyklejania płyt styropianowych, FASAKoL F1 Zaprawa klejąca do

pŻyklejania płyt styropianowych lub PRoFlT zaplawa do prŻyklejania styropianu,

plzeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoża- Dostarczana jest W

postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy Wymieszać z Wodą W ilości

4,5 + 5,0 I na 25 kg suchei mieszanki.

zaprawa klejąca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych KLEIB c2 zawawa

klejąca do pzyklejania płyt styropianowych ido zatapiania siatki' KLElB c2B
Zaprawa klejąca do plzyklejania płyt styropianowych ido zatapiania siatki' FAsAKoL
F2 zaprawa klejąca do plzyklejania płyt styropianowych i do zatapiania siatki,

FASAKoL F2B Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych ido zatapiania

siatki lub PROFIT Zaptawa do przyklejania styropianu i zatapiania siatki,

pfzeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoża olaz do wykonywania

na nich Warstwy zbrojonej. Dostarczana jest W postaci suchej mieszanki' którą prŻed

użyciem należy wymieszać z WodąW ilości 4,5 + 5,0 l na 25 kg suchej mieszanki'

Preparat gruntujący o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLE|B c3'
FASAKoL F3 lub BG preparat gruntujący, plzeznaczony do gruntowania Warstwy

zbrojonej pod mineralną' akrylową siloksanową i si|ikonową Wyprawę tynkarską'

Dostarczany jest W postaci gotowej do stosowania' orientacyjne zużycie preparatu

gruntującego wynosi o'25 + o,35 kg/m'?'

Preparat gruntujący o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLElB c3s lub

FASAKoL F3s, przezrlaczony do gruntowania Warstwy zbrojonej pod silikatową

wyprawę tynkarską Dostarczany jest W postaci gotowej do stosowania. orientacyjne

zużycie preparatu gruntującego Wynosi o'25 + o'35 kg/m'Ż'

2)

3)

4)
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5) Mineralna zaprawa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych:

KLEIB C4 Tynk mineralny, FASAKOL F4 Tynk mineralny lub BM Tynk mineralny,

ptzeznaczona do wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka". Zaprawa

dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą prŻed użyciem należy

Wymieszać z wodą W ilości 5'75 + 6,25 l na 25 kg suchej mieszanki' odmiany

zaprawy tynkarskiej z uwŻględnieniem maksymalnego uziarnienia Wypełniacza oraz

orientacyjne zużycie zaprawy na 1 m2 podano w tablicy 1'

Tablica 1

6) Akrylowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowychr KLEIB C5

Tynk akrylowy, FASAKOL F5 Tynk akrylowy lub BA Tynk akrylowy, pzeznaczona do

wykon) rania wypraw tynkarskich o fakturze ,,baranka". Masa dostarczana jest w postaci

gotowej do stosowania. odmiany masy tynkarskiej z uwzględnieniem maksyma|nego

uziarnienia Wypełniacza oraz orientacyjne zużycie masy na 1 m'z podano W tablicy 2'

Tablica 2

Zaprawa tynkalska Maksymalna wielkość
ziarna, ńm

oaienłacyjne zużycie zap]awy
na 1 m'z, kg

2 3

KLEIB C4 Tynk mineralny /

FASAKOL F4 Tynk mineralny /

BM Tynk mineralny

1,5 2,4 + 2,7

2,4 2,7 - 3,0

Masa tynkarska Maksymalna wielkośó
ziarna, mm

orientacyine zużycie masy
na 'l m'Ż, kg

2 .t

KLEIB CS Tynk akrylowy /

FASAKOL F5 Tynk akrylowy /
BA Tynk akrylowy

15 25+3,0

20 30+3,5

7) Silikatowa masa tynkarcka o zamiennie stosowanych

Tynk silikatowy, FASAKOL F6 Tynk silikatowy lub BST

wykon) ivania vvypraw tynkarskich o faktuze ,,baranka".

gotowej do stosowania. Odmiany masy tynkarskiej z

uzarnienia Wypełniacza oIaz olientacyjne zuŻycie masy

nazwach handlowych: KLEIB Co

Tynk silikatowy, pŻeznaczona do

Masa dostarczana jest w postaci

uwzględnieniem maksymalnego

na 1 m'? podano w tablicy 3.

Tablica 3

Masa tynkaJska MaksymaIna wielkość
ziarna, mm

orientacyjne zużycie masy
na 1 m'ż, kq

2 3

KLEIB C6 Tynk silikatowy /

KLEIB FO Tynk silikatowy /
BST Tynk silikatowy

1,5 25+3,4

2,0
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8) Silikonowa masa tynkarska o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB C7

Tynk silikonowy, FASAKOL F7 Tynk silikonowy lub BSL Tynk silikonowy, ptzeznaczona

do wykonywania wypraw tynkarskich o fakturze'baranka". Masa dostarczana jest

w postaci gotowej do stosowania' odmiany masy tynkarskiej z uwzględnieniem

maksymalnego uziarnienia Wypełniacza oraz orienlacy)ne zużycie masy na 1 m'Ż podano

w tablicy 4.

Tablica 4

9) Siloksanowa masa tynkarcka o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB CB

Tynk siloksanowy, FASAKOL F8 Tynk siloksanowy lub BSK Tynk siloksanowy,

plzeznaczona do V\,ykonywania Wypraw tynkarskich o faktuze ,'baranka'' l\łasa

dostarczana jest w postaci gotowej do stosowania. Odmiany masy tynkarskiej z

uwzględnjeniem maksymalnego uziarnienia Wypełniacza oraz orientacyjne zuzycie masy

na 1 m'podano w tablicy 5.

Tablica 5

Masa tynkarska Maksymalna wielkość
ziarna, mm

orienlacyjne zużycie masy
na 1 m', kq

2 3

KLEIB C7 Tynk silikonowy /
KLEIB F7 Tynk silikonowy /
BSL Tynk silikonowy

1,5 2,2 27

2,O 3,0+34

Masa lynkarska Maksymalna wielkość
ziarna, mm

orientacyine zuźycie masy
na 'l m2, kg

2 J
KLEIB CB Tynk siloksanowy /
KLEIB F8 Tynk siloksanowy /

BSK Tynk siloksanowy

1,5 2,1 + 2,5

2,O 2,8 + 3.2

stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Q2 lub

do malowania mineralnej lub silikatowej wyprawy

farby wynosi 0,25 * 0,35 kg/m'z. Farba dostarczana jest

stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Q3 lub

do malowania mineralnel lub silikonowej wyprawy

farby wynosi 0,25 * 0,35 kg/m'z. Farba dostarczana jest

'10)Farba akrylowa o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: KLEIB Q1 lub

FASAKOL Q1, ptzeznaczona do malowania akrylowej wyprawy tynkarskiej. Orientacyjne

zużycie farby Wynosi o,25 = 0,35 kg/m'Ż' Farba dostarczana jest W postaci gotowej do

stosowania.

11) Farba silikatowa o zamiennie

FASAKOL Q2, ptzeznaczona

tynkarskiej' orientacyjne zUżycie

w postaci gotowej do stosowania.

12)Farba silikonowa o zamiennie

FASAKoL Q3' pŻeznaczona

tynkarskiej' orientacyjne zużycie

w postaci gotowej do stosowania.
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Producentem wyrobóW WchodŻących W skład zestawu KLElB jest firma KLElB sp'
z o'o' w BŻeściu Kujawskim'

Wymagane ,/vłaściwości techniczne Wyrobów wchodzących W skład zestawu KLE|B

oraz Wykonanych z ich zastosowaniem ociepleń podano W p' 3'

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw WyrobóW do wykonywania ociepleń ścian zewnętrŻnych budynkóW systemem

KLE|B jest plzeznaczony do vvykonywania ociepleń ścian W budynkach nowowznoszonych

oraz eksp|oatowanych' Zestaw WylobóW KLE|B może być stosowany na podłożach

mineralnych.

W ociepleniach z zastosowaniem zestawu WyrobóW KLElB powinny być stosowane:

1 . PMy styropianowe wg normy PN-EN 13163:2009 o kodzie: EPS - EN 13163 * T2 - L2

-W2-S1 - P4 - 8S115 - DS(N)2 - DS(70,-)2 - TR100, co najmniej klasy E reakcji

na ogień Wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadającej określeniu

"samogasnące" wg Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z d^ia 12 kwietnia 2oo2 l',

Dz' U' Nr 75' poz' 690, z pózniejszymi zmianami)' o grubości zgodnej z projektem

ocieplenia i spełniające dodatkowo następujące Wymagania:

_ Wymiary powierzchniowe: nie Więcej niŹ 600 X ']200 mm,

_ powierzchnie płyt: szorstkie' po krojeniu z blokóW,

_ krawędzie płyt: proste' ostre bez Wyszczerbień'

2' siatka z v!4ókna szklanego o nazwie handlowej VERTEX 145 l AKE 145 wg AT-15-

7373t2007.

Łączniki mechaniczne _ dopuszczone do obrotu.

Materiały do Wykończania miejsc szczególnych elewacji' takie jak: listwy' taśmy' siatki

narożnikowe' materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe, Wybrane z
asortymentu materiałów ielementóW uzupełniających' zalecanych do tego celu pŻez

Wnioskodawcę systemu'

Układy ociepleniowe KLElB' stosowane na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 _

s3' d0 feakcji na ogień Wg normy PN_EN 13501-1+A1:2o1o\ z:

mineralną Wyprawą tynkarską KLElB c4 Tynk mineralny / FASAKoL F4 Tynk

mineralny / BM Tynk mineralny z powłoką z silikatowej farby elewacyjnej KLEIB Q2

/ FASAKOL Q2 lub silikonowej farby elewacyjnej KLEIB 03 / FASAKOL Q3,

akrylową wyprawą tynkarską KLE|B c5 Tynk akrylowy / FASAKoL F5 Tynk

akrylowy / BA Tynk akrylowy z powłoką z akrylowej farby elewacyjnej KLE|B

O1/FASAKOL Q1,

3.

4.
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_ silikatową Wyprawą tynkarską KLE|B c6 Tynk silikatowy / FASAKoL F6 Tynk

silikatowy / BsT Tynk silikatowy z powłoką z silikatowej farby elewacyjnej KLE|B

Q2|FASAKOL Q2,

- silikonową Wyprawą tynkarską KLE|B c7 Tynk si|ikonowy / FASAKoL F7 Tynk

silikonowy / BsL Tynk silikonowy z powłoką z silikonowej farby elewacyjnej KLElB

Q3/FASAKOL Q3,
_ siloksanową Wyprawą tynkarską KLE|B c8 Tynk siloksanowy i FASAKoL F8 Tynk

siloksanowy / BSK Tynk siloksanowy,

zostały sklasyfikowane jako nierozpzestz eniające ognia (NRo) pŻez ściany pŻy działaniu

ognia od zewnątz' prŻy płytach styropianowych o grubości 5 = 20 cm'

stosowanie zestawu WyrobóW do wykon}M/ania ociepleń budynkóW systemem KLElB

powinno być zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla określonych obiektów oraz

firmowymi Wytycznymi Wnioskodawcy Aprobaty Technicznej' Projekt powinien uu.zględniać|

- obowiązujące normy i przepisy budowlane' a W szczególności rozporządzenie

Ministla lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r'' W sprawie WarunkóW technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz' U' Nr 75 z 2oo2 r.' poz'

690' Ż pÓźniejszymi zmianami)'

- postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,

- lnstrukcje ITB nr 447l2OOg i 41812007 ,

oraz określać co najmniej:

- sposób prŻygotowania podłoża'

_ grubość płyt styropianowych,

- rodzaj' ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych 0eżeli sąstosowane),

- sposób obróbki miejsc szczególnych e|ewacji (ościeży okiennych i d.ŻWiovvych,

balkonów' cokołóW, dylatacji i in.)'

Wnioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewnió dostarczenie odbiorcom

skompletowanych zestawów Wylobów objętych Aprobatą Techniczną lTB'

Roboty budowlane zwięane ze stosowaniem zestawu WyrobóW do Wykon}4'ania

ociepleń budynkóW systemem KLE|B powinny być wykon)^'ane pŻez Wyspecjalizowane

firmy. Temperatura otoczenia W czasie nakładania iwiązania zapraw klejących i tynkarskich

powinna Wynosić od + 5 do + 25 'c'

3. WŁAŚclwoścl TECHNlczNE' WYMAGANlA

3.1. Wyroby wchodzące w sklad zestawu KLEIB

3'l.1. zaprawy kleiące KLE|B c1 zapfawa kleiąca do przykleiania płyt
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styropianowych / FASAKoL F1 zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych /

PRoFlT zaprawa do prŻykleiania styropianu i KLE|B c2 zaprawa kle.|ąca do

przyklejania płyt styropianowych i do zatapiania siatki / KLE|B c2B zaprawa kleiąca

do plzyklejania płyt styropianowych i do zatapiania siatki / FASAKoL F2 zaplawa
klejąca do przykleiania plyt styropianowych ido zatapiania siatki / FASAKoL F2B

zaprawa klejąca do plzykle.|ania płyt styropianowych i do zatapiania siatki / PRoFlT
zaprawa do przykleiania styropianu i zatapiania siatki. Wymagane właściwości

techniczne zapraw klejących KLElB c1 Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych /

FASAKoL F1 Zaprawa k|ejąca do prŻyklejania płyt styropianowych / PRoFlT Zaprawa do

pŻyklejania styropianu i KLElB c2 Zaprawa klejąca do przyklejania pM styropianowych ido
zatapiania siatki / KLE|B c2B Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych ido
zatapiania siatki / FASAKoL F2 zaprawa klejąca do przyk|ejania płyt styropianowych i do

zatapiania siatki / FASAKoL FzB zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych i do

zatapiania siatki / PROFIT Zaprawa do pzyklejania styropianu izatapiania siatki podano w

tablicy 6.

Tablica 6

Poz. Właściwości

Wymagania

Metody badań
KLEIB C'I /

KLEIB C2 / KLEIB
C2B / FASAKOL F2

2 3
Wygląd zewnętrzny postaci fabrycznej sucha, jednorodna mieszanka' beŻ

zbryleń i obcvch wiĘceń

ZUAT
15N.43t2010

2 Gęsiość nasypowa' g/cm' 1 
'6Ą 

! 10% 1,56 r 10%
3 Zawańośó popiołu wtemp' 450"C' o/r 99,0 99 4 992 996
4 odpomość na powstawanie rys

skurczowvch w warsh/Vie do orUboŚci5 mm brak rys

5 Przyczepność, MPa:
a) do betonu:

- w stanie powietrz no-suchym
- po 48 h zanużenia Wwodzie + 2 h

suszenia
- po 48 h zanurzenia wwodzie + 7 dni

suszenla
b) do styroplanu

- W stanje powietŻ no-suchym
- po 48 h zanuŻenia WWodzie + 2 h

suszenia
- po 48 h ŻanurŻenia wwodzie + 7 dnl

> 0,25

> 0,08

> 0,25

> 0,08

> 0,03

> o.0B
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3.1.2. Preparat gruntujący KLE|B c3 / FASAKoL F3 / BG. Wymagane Właściwości

techniczne preparatu gruntującego KLElB c3 / FASAKoL F3 / BG podano W tablicy 7'

3.1.3. Preparat grunłujący KLE|B c3s / FASAKoL F3s. Wymagane Właściwości

techniczne prparatu gruntującego KLElB c3s / FASAKoL F3s podano W tablicy 8'

3.1.4. Mineralna zaprawa tynkarska KLEIB C4 Tynk mineralny / FASAKOL F4

Tynk mineralny / BM Tynk mineralny' Wymagane Właściwości techniczne mineralnej

zaprawy tynkarskiej KLEIB C4 Tynk mineralny / FASAKOL F4 Tynk mineralny / BNI Tynk

mineralny podano w tablicy L
Tablica 9

3.1.5. Akrylowa masa tynkarska KLEIB C5 Tynk akrylowy / FASAKOL F5 Tynk

akrylowy / BA Tynk akrylowy. Wymagane Właścjwości techniczne akrylowej masy

tynkarskiej KLEIB C5 Tynk akrylowy / FASAKOL F5 Tynk akrylowy / BA Tynk akrytowy

podano w tablicy '10.

Tablica 7

Poz. wlaściwości Wymagania Metody badań

2 l
1 Wygląd zewnętŻny jednorodna b]ała ciecz, bez zbryleń i

zanieczyszcŻeń mechanicznych
PN-EN ISO 1513:2010

2 GęstoŚć objętościowa, g/cm" 1,71 i 104/d PN EN ISO 281'1-1:2012
3 zawaność suchej substancji, % 71Ą(-36l+7 1) zuAT 15N 0312010
4 zawartość popiołu' %:

- w temp. 450'C
- w temp. 900"C

84,4 + 93,2
56,3 + 62,3

zuAr-15N 03t2010

Tablica 8

Właściwości VWmagania Metody badań

2 3

1 Wygląd zewnętżny jednorodna biała ciecŻ, bez zbryleń i

zanieczyszczeń mechanicznych
PN EN ISO 15'13:2010

2 Gęstość objętościowa, q/cm3 171!10% PN-EN lSO2811-1:2012
3 ZawartoŚÓ suchej substancji' % 71,7 (-3.6 t +t,2) zuAr -15N .03DO10
4 ZawartoŚć popiołu' %:

- w temp 450"C
-wtemD.900"C

87,0 - 96,2
59,9 + 66,2

zuAr -15N .03DO10

Poż. właściwości Wymagania Metody badań

2 3
I Wyg ąd zewnętrzny sucha, jednorodna mieszanka

bez zbry]eń i obcvch włraceń
zuAr-15N O3t201A

2 GestośÓ nasvoowa. o/cm" 1 41 ! 100/6 PN-EN 1097-3:2000
3 Zawańość oooiołu w temo' 45a'C' a^ 950+990

zuAT 154"/.03/20l04 odporność na Występowanie rys brak rys
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Tablica 10

Właściwości Wymagania Metody badań

2 l
1 Wygląd jednorodna niespieniona masa o barwie

Żgodnej z wzornikiem producenta, bez
zhrv|eń i zanieczvsŻcŻeń mechanicznvch

ZUAT-
15N 03/2014

2 Gestość obietoŚciowa. o/cm 2,O ! 10o/a

3 Zawańość suche] sUbstancii %o 86.5 G4.3 / +8.7)
4 ZawańoŚć popiołu' %:

-wtemp.450'C
- w temo. 900"C

90.7 - 94,7
508+548

5 odpornoŚć na powstawanre rys brak rys W wals|łie o glL]boŚci równej
średnicv naiwiększeqo ziarna. wq p' 1

3.1.6. Silikatowa masa tynkarska KLEIB CG Tynk silikatowy / FASAKOL F6 Tynk

silikatowy / BsT Tynk silikatowy' Wymagane Właściwości techniczne silikatowej masy

tynkarskiej KLEIB C6 Tynk silikatowy / FASAKOL F6 Tynk silikatowy / BST Tynk silikatowy

podano w tablicy 11.

3.1.7. Silikonowa masa tynkarska KLEIB C7 Tynk silikonowy / FASAKOL F7

Tynk silikonowy / BsL Tynk silikonowy. Wymagane Właściwości techniczne silikonowej

masy tynkarskiej KLEIB C7 Tynk silikonowy / FASAKOL F7 Tynk silikonovvy / BSL Tynk

silikonowy podano w tablicy 12.

Tablica 11

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań

3

1 Wygląd jednorodna niespienlona masa o barwie
zgodnej z wzornikiem producenta, bez

zbrv|eń i zanieczu szczeń mechanicznvch

ZUAT-
15^/ O3t2A10

2 GestoŚć obietoŚciowa o/cm" 1 ,99 x 10 %
3 zawańość suchei substancii. % 82,9 C4.'1 / +8.3)
4 zawańość popiołu, %:

- w temp. 450'C
- w temp. 900"C

94,0 = 98,0
565+585

5 odporność na powstawanie rys brak rys w Warstwie o grubości równej
średnicv naiwiekszeoo Żiarna. Wo o' 1

Teblica l2

Poz. Wlaściwości Wymagania lvletody badań

2 3
1 Wygląd jednorodna niespieniona masa o baMie

zgodnej z wzornikiem producenta' beŻ
zbN|eń i zanieczvszczeń mechanicznvch

ZUAT,
15N 0312010

2 GestoŚĆ obietoŚciowa. o/cm 191 r 10%
3 Zawańośc suchei sUbstancii yn 83.3 G4.2 / +8.31

4 Zawańośc pop ołt], %:

- w temp. 450'C
- w temo 900'C

87,0 + 96,2
56,9 - 62,9

5 odpornośó na powstawanie rys
skurcŻowch

baak rys w warstvie o grubości rÓwnej
średnicv naiwiekszeqo ziarna. Wo o' 1
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3.1.8. Siloksanowa masa tynkarska KLEIB C8 Tynk siloksanowy / FASAKOL FB

Tynk siloksanowy / BsK Tynk siloksanowy. Wymagane Właściwości techniczne

siloksanowej masy tynkarskiej KLEIB C8 Tynk siloksanowy / FASAKOL F8 Tynk siloksanowy /

BSK Tynk siloksanowy podano wtablicy 13.

Tablica l3

3.'l'7. Farby elewacyjne. Farba akrylowa KLE|B Q'] / FASAKoL Q1' fańa silikatowa

KLEIB Q2 i FASAKoL Q2 ifarba silikonowa KLE|B Q3 i FASAKoL 03 powinny spełniać

Wymagania normy PN-c-81 913:1998' Ponadto farby powinny spełniać wymagania podane w

tablicy 14.

3.2. Uklady ociepleniowe KLEIB

Wymagane Właściwości techniczne układóW ociepleniowych KLElB podano wtablicy 15'

Poz. Vllymagania Metody badań

2
1 Wygląd jednorodna niespieniona masa o baMie

Żgodnej z WŻornikiem producenta' bez
zbrvleń i zanieczvszczeń mechanicznvch

ZUAT.
15N 0312010

2 Gestośćobietościowa o/cm' 1,93 i 10%
3 Zawartośc suchei substanci o/o 83,9 C4,3 / +8,4)
Ą zawartość popiołu, %]

- w temp. 450'C
- w temD 900'C

87,3 - 96,5
55 7 +61 5

5 odporność na powstawanie rys brak rys W warstwie o qruboścl róWnej
średnicv naiwiekszeoo ziarna' wo o 'l

Tablice {4

Poz. Właściwości lvletody
badańKLEIB Ql/

FASAKOL Q'
KLEIB Q2 /

FASAKOL Q2
KLEIB Q3 /

FASAKOL 03
2 3 5 6

Wygląd jednorodna crecz bez grudek izanieczysŻczeń
mechanicznvch

ZUAT.
15N.43DO10

2 Gęstość objętoŚciowa,
1 ,57 r:10% 152!10% 1 56 ! 1Ao/o

PN-EN ISO
2411 1:2OO2

3 Zawańośc suchej
substancii, %

68,3 t3 1/+6,8) 61 .7 (-3,1/+6.2) 65,8 Cs,3/+6,6)

ZUAT-
15N.03t2010

4 Zawańość popiołu, %'
w temp.:
- 450'C
- 900'c

76,6 + 80,6
49.9 + 53.9

77 ,8 + 81 ,A
75.7 + 79.7

79,3 + 87 ,7
54,3 + 60,1
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Tablica 15

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby Wchodzące W skład zestawu WyrobóW KLE]B powinny być dostarczane

W oryginalnych opakowaniach producenta oraz pŻechowyvvane i transpońowane zgodnie

z instrukcjami producenta' Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta

zawierająca co najmniej następujące dane:

_ nazwę i adres producenta,

_ identyfikację wyrobu zawierającą nazwę vvyrobu,

- nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8239/2013,

Właściwości
2

Wymagania

3

Metody
badań

1 Wodochłonnośó po 1 h, g/m':
. warsh/va zbrojona
. układ Ż tynkjem mineralnym
. układ z tynk]em akryowym
. układ z łnkem silikatowym
. układ z tynk em si]ikonowym
. układ z tvnk em siJoksanowvm

< 100
< 500
< 250
< 600
< 100
< 200

ZUAT-
15N.0312010

2 Wodochłonność po 24 h' g/m':
. warshra zbrojona,
. układ z tynkiem minera nyrn
. układ z tynkiem akrylowyrn
. układ z tynkiem siikatowym
. Lrkład z tynkiem siikonowym
. Układ z tvnkiem sioksanowvm

< 300
< 700
< 600
< 950
< 500
< 500

3 l\,4rozoodpornoŚĆ Warsh/vy wierzchn ej brak zniszczeń typu: rysy'
wykruszen a, odspojenia,

sDecherzenia
4 Pżyczepność Warstwy wierŻchniej do

stvroDianu. IVIPa (warunki laboratorvine)
> 0,08

5 PrŻyczepność warstwy Wierzchniej do
stvropianu. IVIPa (po starzeniu)

> 0,08

6 PŻyczepność warst''vy Wierzchniej do styro
oianu. I\/Pa ioo cvklach mrozoodoornoŚc]]

> 0,08

I odpornośó na uderzenie (uderzenie ciałem
t'łardym o energii 3 J i 10 J oraz pżebicie),
kategoria uŻytkowania]
. układ z tynkiem mineralnyrn
. układ z tynkiem akrylovvym
. układ z tynkiem silikatowym
. układ z tynkiem silikonowrym
. L]kład z tvnkiem siloksanowvm

t

I opór dyfuzyjny Względny' m - 2,O
Klasyfikacia oqniowa w zakresie roz
przestrzen]ania ognia plzez ściany pŻy
działaniU oonia od Żewnatż

nlerozprzestrzenlalący ognla
(NRo)

PN 9O/B-
02467

* klasyfikacja dolyczy układów ociepleniowych stosowanych na podlożu niepalnym, kasy co najmniej A2_s3'd0
reakĆii na ooień Wo normv PN_EN 13501_1+A1 2o1o
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_ numer i datę Wystawienia kąowej dek|aracji zgodności'

_ termin przydatności do użycia 0eślijest określony),

_ masę netto (.jeśli jest określana),

_ nazwę jednostki ceńyfikującej, która brała udział W ocenie zgodności,

- znak budowlany.

sposób oznakowania wyrobóW znakiem budowlanym powinien być zgodny

z rozpolządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r' W sprawie sposobów

deklarowania zgodności WyrobóW budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. nr 19812004, poz.2041).

Ponadto' jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania Wyrobu na

podstawie rozporządzenia lvlinistra zd(owia z dnia 20 kwietnia 2012 r' W sprawie

oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz

niektórych mieszanin (Dz' U' z 2012 r', poz' 445) oraz dołączania informacji określającej

zaglożenia dla zdrowia lub życia' wynikające z kańy charakterystyki na podstawie

lozpolządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie lejestracji' oceny' udzielania zezwo|eń i stosowanych oglaniczeń w zakresie

chemikalióW (REACH)' do Wyrobu powinna być dołączona dokumentacja W odpowiedniej

formie' zawierająca Wymagane wzez p.Zepisy prawne oznakowania i informacje

5. OCENA ZGODNOSCT

5.l. zasady ogólne

zgodnie z al1' 4' ań' 5 ust. 1, p' 3 oraz ań' 8 ust' 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r'

o wyrobach budowlanych (Dz' U' Nr 92l2oo5' poz' 881' z późniejszymi zmianami) zestaw

WyrobóW, którego dotyczy niniejsza Apfobata Techniczna, może być Wprowadzany do obrotu i

stosowany przy Wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego

Właściwościom użytkowym i prŻeznaczeniu, jezeli producent dokonał oceny zgodności, Wydał

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-8239/2013 i oznakował

wyroby znakiem budowlanym' zgodnie z obowiązującymi pŻepisami'

zgodnie z lozpoŻądzeniem Ministra lnfrastruktuly z dnia 11 sierpnia 2004 r' w

sprawie sposobów deklarowania zgodności WyrobóW budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz' U' Nr 19al2oo5' poz. 2041) oceny Żgodności

zestawu Wyrobów do Wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynkóW systemem

KLElB z Aprobatą Techniczną lTB AT-15-8239/2013 dokonuje producent, stosując

system 2+
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W przypadku systemu 2+ oceny zgodności' Producent może Wystawić krajową

deklarację zgodności Ż Aprobatą Techniczną lTB AT-15-8239/2013 na podstawie'

a) zadania producenta:

Wstępnego badania typu'

zakładoWeJ kontroli pfodukcjl'

badań gotowych Wyrobów (próbek) pobranych W zakładzie produkcyjnym'

prowadzonych plzez producenta' zgodnie z ustalonym planem badań' obejmującym

badania wg p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostkr:

ceńyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu

produkcyjnego izakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny

i akceptacji zakładowej kontroli produkcji'

5.2' Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym Wymagane Właściwości

techniczno-użytkowe, Wykonywanym przed wplowadzeniem zestawu WyrobóW do obrotu'

Wstępne badanie typu układóW ociepleniowych KLE|B obejmuje:

Wodochłonność Warstwy zbrojonej i warstwy wieŻchniej'

mrozoodporność Warstwy Wierzchniej,

przyczepność Warst\ivy WieŻchniej do styropianu'

odporność na uderzenie'

opór dyfuzyjny Względny'

klasyfikację ogniową w zakresie rozpŻestŻeniania ognia przez ściany pŻy działaniu

ognia od zewnątŻ '
Badania, które w proceduŻe aprobacyjnej były podstawą do ustalenia Właściwości

techniczno-użytkowych zestawu WyrobóW' stanowią Wstępne badanie typu w ocenie

zgodności'

5.3. zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:

specyfikację i sprawdzanie surowcóW i składnikóW'

kontrolę ibadania w procesie Wytwarzania oraz badania gotowych Wyrobów (p'

5.4'2)' prowadzone pŻez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz Według

zasad i procedur określonych W dokumentacji zakładowej kontroli produkcji,

dostosowanych do technologii produkcji i zmielzających do uzyskania wyrobóW o

wymaganych właściwościach'

1.

2.
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Kontrola produkcji powinna zapewniać, że Wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną

lTB AT-15-8239/201 3' Wynikj kontroli produkcji powinny byó systematycznie

rejestrowane' Zapisy rejestru powinny potwierdzać' że Wyroby spełniają kryteria oceny

zgodności' Poszczegó|ne Wyroby lub pańie wyrobóW i związane z nimi szczegóły

produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtwo.zenia'

5.4. Badania gotowych lvyrobów

5.4.1. Program badań' Program badań obejmuje:

badania bieżące,

- badania okresowe-

5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

. zapraw klejących W zakresie:

Wyglądu zewnętęnego,

gęstości nasypowej'

. preparatóW gruntujących Wzakresie:

Wyglądu zewnętŻnego'

gęstości objętościowej'

. zapravvy i mas tynkarskich w zakresie:

- wygląduzewnętrznego'

gęstości nasypowej Żaprawy tynkarskiej'

' gęstości objętościowej mas tynkarskich,

. farb elewacyjnych w zakresiel

wyglądu zewnętrznego,

gęstości objętościowej'

5.4'3' Badania okresowe' Badania okresowe obejmują sprawdzenie

. zapraw klejących W zakresie:

zawartości popiołu'

odporności na powstawanie rys skurcŻowych'

- plzyczepności do betonu istyropianu'

. preparatóW gruntujących w zakresie:

zawańości suchej substancji,

zawańości popiołu,

. zaprawy i mas tynkarskich w zakresie:

zawańości suchej substancji mas tynkarskich,
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zawańości popiołu,

odporności na powstawanie rys skurczowych'

. farb elewacyjnych w zakresie:

zawańości suchej substancji'

zawańości popiołu,

. układu ociepleniowego KLElB W zakresie stopnia rozpŻestŻeniania ognia pŻez ściany

plzy działaniu ognia od zewnątŻ'

5.5. częstotliwość badań

Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie Ż ustalonym planem badań' ale

nie Żadzią niż dla każdej pańii wyrobóW. Wielkość pańii wyrobów powinna być określona

W dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny być Wykonywane nie rzadziej niż nz na 3 |ata'

5.6. Metody badań

W badaniach należy stosować metody badań Według norm i zUAr-1sN 'o3l2o1o

podanych w tablicach 6 + 15.

5.7. Pobieranie próbek do badań

Próbki do badań należy pobieraó losowo' zgodnie z normą PN-83/N-03010'

5.8. ocena wyników badań

Wyprodukowane wyroby i skomp|etowane zestawy WyrobóW na|eży uznać za zgodne

z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej lTB, jezeli Wyniki Wszystkich badań są

pozyt}łVne'

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną lTB AT-15-

8239t2012.

6'2. Aprobata Techniczna AT-15-8239/2013 jest dokumentem stwierdzającym

pŻydatność zestawu wyrobóW do Wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynkÓw
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systemem KLE|B do stosowania w budownichłie W zakresie Wynikającym z postanowień

Aprobaty.

zgodnie z ad' 4' ań' 5 ust' 1 pkt 3 oraz ań' 8 ust. 1 ustavvy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o Wyrobach budowlanych (Dz' U' Nl 92l2oo5' poz' B81, Ż późniejszymi Żmianami) zestaw

wylobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna' może byc Wprowadzany do oblotu

i stosowany pŻy Wykonywaniu robót budowlanych W zakresie odpowiadającym jego

Właściwościom użytkowym i plzeznaczeniu, jeŻe|i producent dokonał oceny zgodności' Wydał

krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lIB AT-15-a23sl2o13 i oznakował

Wyroby znakiem budowlanym' zgodnie z obowiązującymi przepisami'

6.3' Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień Wynikających z pŻepisóW o ochronie

Własności pŻemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka sejmu RP z dnia 'l3

czerwca 2003 r' W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czeNca 2000 r' _

Prawo Własności przemysłowej (Dz' U' Nr 1'19, poz- 1'1 17)' zapewnienie tych uprawnień należy

do obowiązkóW korŻystających z niniejszej Aprobaty Technicznej lTB'

6.4. lTB Wydając Aplobatę Techniczną nie bieze odpowiedzialności za ewentualne

naruszenie praw Wyłącznych i nabytych'

6.5. Aprobata Techniczna lTB nie zwalnia producentóW Wylobów wchodzących W skład

zestawu do Wykonywania ociepleń ścian zewnętŻnych budynkóW systemem KLEIB od

odpowiedzialności za Właściwą jakość tych WyrobóW oraz Wykonawców robót budowlanych od

odpowledzalności za Vvłaściwe ich zastosowanie'

6'6. W treści Wydawanych prospektóW i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych

z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do wykon}^ivania

ociepleń systemem KLE|B naleŹy zamieszczać informację o udzielonej temu zestawowi

Aprobacie Technicznej ITB AT-1 5-8239/201 3.

7. TERMlN WAżNoŚcl

Aprobata Techniczna lTB AT-15-8239/2013 jest Ważna do '15 marca 2018 r'

Ważnośó Aprobaty Technicznej lTB może być przedłużona na kolejne okresy' jeżelijej

Wnioskodawca lub formalny następca, Wystąpi W tej sprawie do lnstytutu Techniki Budowlanej

z odpowiednim Wnioskiem' nie później niż 3 miesiące przed upbvem terminu Ważności tego

dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty związane

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia

roŻprzestrzeniania ognia prze7 ściany

PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i Włrzymałościowch
PN-B-10106:1997 Masytynkarskie. Tynkiizaprawybudowlane

PN-83/N-03010 statystyczna kontrola jakości' Losow wybórjednostek produktu do próbki

PN-EN 'l097-3:2000 Badania mechanicznych ichemicznych właściwości kruszyw. oznacŻanie

gęstości nasypowej i jamistości

PN-EN 13'163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13501- Kasyfikacja ogniowa vlyrobóW budow]anych i elementów budynków'

1+A1'2010 Część 1: Kas'fikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień

PN_EN lso 1513:1999 Falby i lakiery - sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań

PN-EN lso 2811ł:2012 Farby ilakiery. oznaczanie gęstosci. część1:Metoda piknometryczna

Ar45-7373l2oo7 siatka z włókna szklanego VERTEX 145 / AKE 145

zUAr'15N'03l201o zestaw wyrobów do wykonwania ociepleń ścian zewnętrznych z zasto-

sowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej

wyprawy e lewacyj n ej ( ETI C S )

lnstrukcja lTB nr Warunki techniczne Wkonania iodbioru robót budowlanych.

41a/20o7 BezspoinovuysystemocieplaniaścianŻewnętrznychbudynków

lnstrukcja lTB nr Zożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS'

447l2OOg Zasady proiektowania iwykonywania

Raporły, sprawozdania z badań' klasyfikacje i oceny

1' Uzupełnienie do sprawozdań z badań Nr 488491l12lsc, lnstytut szkła' ceramiki,

MateriałóW ogniotrwałych i Budowlanych, oddział Mineralnych MateriałóW Budowlanych

W Krakowie' Zakład Gipsu ichemii Budowlanej,

2' sprawozdania z badań Nr 488l12lsc' 489/12isc' 492l12lsc' 493l12lsc, 494l12lsc,

495112lsc' 496l12lsc' 1534/12' 1535/12' 1536112' 1537l12' 1832/11, lnstytut Szkła'

ceramiki' lvateriałóW ogniotrwałych i Budowlanych, oddział Mineralnych Materiałów

Budowlanych w Krakowie' zakład Gipsu ichemii Budowlanej,

3.



!?tE' AT- 1 5-8239/201 3 19/19

4. opinia Specjalistyczna nr NM-00290R:o2lBNl12' zakład Materiałów Budowlanych lTB,

Warszawa 2012 t .

5' Sprawozdania z badań Nr 215112' 216112, 217112' 218112' 285/11sG' 286/'1'llsc'

288/11lSG,289/11lSG,290/11lSG,294t11tsc,292t11tsc,293t11/SG, 1019t11,

1o2ol11 , 1o21l11 i 1022, 'lo23l11, lnstytut szkła, ceramiki' lvlateriałów ogniotrwałych i

Budowlanych' oddział Minera|nych MateriałóW Budowlanych W Krakowie, Zakład Gipsu i

Chemii Budowlanej,

6' Klasyfikacja ogniowa nr SG-36/'12 W zakresie rozprzestrzeniania ognia wzez ściany plzy

działaniu ognia od zewnątrz oraz sprawozdania z badań nr 6l13lBc' 497/12lsc,

698/12lBc, 699112/Bc, 70ol12lBc, 701l12lBc' 769112lBc' 77ol12lBc' lnstytut szkła i

ceramiki, MateriałóW ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie' oddział Mineralnych

Materiałów Budowlanych W Klakowie, Zakład Gipsu ichemii Budowlanej.

7' Klas}.fikacja ogniowa nr sc-s1/11 W zakresie rozprzestrzeniania ognia prŻez ściany plzy

działaniu ognia od zewnątrz oraz sprawozdania z badań nr 274l11lsc, 275l11lsc'

276111lsc i 277111lsc' lnstytut szkła i ceramiki' MateriałóW ogniotMałych i

Budowlanych W Warszawie' oddział Mineralnych MateriałóW Budowlanych W Krakowie'

zakład Gipsu ichemii Budowlanej'

8' opinia specjalistyczna dotycząca Weryfikacji sprawozdań dot' wniosku NJ-22o2l11 o

wprowadzenie zmian do AT-15-8239/2012 - ocieplenia KLEIB, NM-01077R:02IBN/11,

Zakład MateriałóW Budowlanych lTB' Warszawa 2011 r'

9' Sprawozdania z badań nr 74l11lsc i 75l11lsc, zakład Gipsu i chemii Budowlanej'

lnstytut ceramiki i l\łateriałóW Budowlanych, oddział szkła i MateriałóW Budowlanych W

Krakowie.

10' Korekta do sprawozdania z badań nr 266109, zakład Gipsu i chemii BudowIanej, lnstytut

ceramiki i MateriałÓw Budow|anych, oddział szkła i MateriałóW Budowlanych w

Krakowie.

11.opinia specjalistyczna nr Nl\Ą-3lRzl1B3B/09' Zakład MatedałóW Budowlanych lTB,

Warszawa 2009 r.

'l2. sprawozdania z badań Nr 217109, 21Blo9, 265/09, 266/09' 267109' lnstytut Szkła,

ceramiki' MateriałóW ogniotrwałych i Budowlanych' oddział Mineralnych MateriałóW

Budowlanych w Krakowie, Zakład Gipsu ichemii Budowlanej




