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Ministra |nfrastrukturyi Budownictwaz dnia 17 |istopada 2016 r. W sprawie kĘowych ocen
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1. OPIS TECHNICZNYWYROBU
PrzedmiotemniniejszejKrajowejoceny Technicznejsą piany po|iuretanowe
o zamiennie
Den BravenPUR FOAM FAST lub Den BravenPUR FOAM SPRINT
stosowanychnazwachhandlowych:
oraz Den BravenGUN FOAM 6006 lub Den BravenGUN FOAM 8008 (oznaczeniatypuwyrobu).Piany
są produkowaneprzez Bostik Sp. z o.o., u|. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne,
w zakładachprodukcyjnych
w Niemczechi Rumunii.
Piana poliuretanowa
Den Braven PUR FOAM FAST / Den Braven PUR FOAM SPRINT jest
dwuskładnikową
wy|warzaną
na bazie zywic po|iuretanowych
sfywną pianąpo|iuretanową,
z udziałem
produkowaną
Środka spieniającego,
W postaciaerozo|u.Piana jest spienianaw miejscuzastosowania,
na skutekreakcjichemicznej
a po aplikacjitwardnieje
składnikow.
Piana poliuretanowaDen Braven GUN FOAM 6006 / Den Braven GUN FOAM 8008 jest
jednoskładnikowąpÓłsztywną pianą po|iuretanową,vlytwarzanąna bazie Żywic po|iuretanowych
produkowanąw postaci aerozo|u'Piana jest spienianaw miejscu
z udziałemśrodkaspieniającego,
zastosowania,
a po aplikacjitwardnieje
na skutekabsorpcjiwilgoci
zpowietrza.
Materiały
do wytwarzaniapian po|iuretanowych'
objętychniniejsząKĘową oceną Techniczną
pojemnikach
dostarczanesą w meta|owych
ciŚnieniowych.
Piana Den BravenPUR FOAM FAST / Den BravenPUR FOAM SPRINT jest aplikowanaprzy
użyciudyszyz wężykiem,a piana Den BravenGUN FoAM 6006 / Den BravenGUN FOAM 8008 - przy
(pisto|etu
użyciuap|ikatorapisto|etowego
).
pian po|iuretanowych'
Cechy identyfikacyjne
objętychniniejsząKĘową oceną Techniczną,
podanow Załączniku
A.
2. AMIER;ZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
Piany poliuretanowe
Den BravenPUR FOAM FAST / Den BravenPUR FOAM SPRINT i Den
przestrzeni
BravenGUN FOAM 6006i Den BravenGUN FOAM 8008są przeznaczonedo uszcze|niania
międzyościeżami
a ościeżnicami
okien i drzwi,wykonanychz drewna,sta|i|ub PVC, pzy montażu
okien i drzwi(z wyjątkiemdzwi k|asyfikowanych
w zakresieodpornoŚciogniowej),przy czym montaż
ten powinienbyÓ wykonywanyprzyużyciułącznikÓwmechanicznych.
Piany po|iuretanowe,
objęte niniejsząKĘową oceną Techniczną,mogą byÓ stosowanedo
wypełniania
niewie|kich
szcze|ini pęknięÓmiędzy e|ementamipzegród w budynku(z wyjątkiem
przegródk|asyfikowanych.w
zakresieodporności
ogniowej).
Podczas stosowaniapian objętychniniejsząKĘową oceną Technicznąna|eiy pzestzegaĆ
okreś|onych
w instrukcjiproducentaoraz warunkówmontażu
warunkówi techno|ogiiich nakładania,
drzwi i okien, okreŚ|onychw instrukcjachproducentÓwtych wyrobÓw. Przed przystąpieniemdo
uszcze|nianiana|ezy sprawdziÓ prawidłowośc
osadzenia i zamontowaniaościeznicy.Piany na|eży
promieniowania
chroniÓprzeddziałaniem
UY pzez osłonięcie
odpowiednim
kitem|ubinnymiwyrobami,
Nie na|eŻyużywaÓpiańy w pob|iŻuotwartego
odpornymina działaniewarunkÓwatmosferycznych.
ognia.
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pracz UŻyciem
piany,temperatura
otoczeniai podłozapowinnawynosiÓ
W czasiewykonywania
od +5"cdo +30"c.
Piany po|iuretanowe,
objęte niniejsząKrajowąoceną Techniczną,powinnybyÓ stosowane
zgodniez:
normami
zastosowania,obowiązującymi
technicznąopracowanąd|aokreś|onego
dokumentacją
a W szczególnoŚci z |ozpo|ządzeniemMinistra
i przepisami techniczno-budow|anymi,
|nfrastruktury
z dnia 12 kwietnia2002 r, w sprawiewarunkówtechnicznych'jakim powinny
(Dz.U. z2015 r.,poz.1422,z pÓŹniejszymi
zmianami),
odpowiadaĆ
budynkii ich usytuowanie
postanowieniam
i niniejszejKrajowejOcenyTechnicznej,
wytycznymiokreŚ|onymiw instrukcjistosowaniawyrobów, opracowanejprzez producenta
i dostarczanej
odbiorcom.
3. WŁAŚctwoŚct UżYTKoWE WYRoBU I METoDYzAsTosoWANE Do lcH ocENY
3.1. Właściwości
użytkowewyrobu
Den BravenPUR FOAM FAST / Den BravenPUR
WłaściwoŚci
ufytkowepianypo|iuretanowej
Den BravenGUN FOAM 6006/ Den Braven
FOAM SPRINT podanow tablicy1, a pianypoliuretanowej
GUN FOAM 8008podanow tablicy2.
Tablica'l
Poz.
1
1

2

3

4

5
6
7

8

Zasadnicze charakterystyki
2
pianyw szcze|inie(stopień
Pzyrost wysokości
ekspansji),
%
prry 1oo/o
Naprężen
ie ściskające
odkształceniu,
kPa
Wytzymałość
na rozciąganieprostopadłe
do
powiezchniczołowych'kPa

Właściwości
użytkowe

Metody ooeny

3

4

'146t 100/o

>80

PN-EN 826:2013
na próbkach
o wymiarach
(50x 50 x 25) mm

> 150

PN-EN 1607:2013
na próbkach
o wymiarach
(50x 50 x 25) mm

>80

PN-EN 12090:2013
na próbkach
o wymiarach
(250x 50 x 25) mm

kPa
Wytzymałość
na ścinanie,

piany'kPa,ap|ikowanej
Pzyczepność
z betonu,drewna,sta|i
w temp.+5oC,do podłoża
i PVC
piany,kPa,ap|ikowanej
Pzyczepność
z betonu,drewna,sta|i
w temp.+309c'do podłoża
i PVC
po A4 h w wodziepzy częściowym
Nasiąk|iwość
zanuęeniu,kg/m.

po24h wtemp.+40oci
Stabi|nośćwymiarowa,
o/o,
wi|gotności
vlzględnej
w kierunku:
95o/o,
- długości
i szerokości
- grubości
(kierunek
wzrostupianki)

3.2.1 r

>'t50
> 150

s 0,5

r5
r9

PN-EN 1607:2013
na próbkach
o wymiaróch
(50x 50 x 20)mm
PN-EN 1609:2013
metoda.A,
na próbltach
o wymiarach
(150x '150x 25)mm
PN-EN 1604:20'13
na próbkach
o wymiarach
(150x 150x 25)mp
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Tablica 2
Zasadnicze charakterystyki

Poz.
1
1

2

3

4

5
6
7

8

Właściwościużytkowe

2
piany
w szcze|inie(stopień
Pzyrost wysokości
ekspansji),
%
Naprężenie ściskająceprzy 1oo/ood kształceniu,
kPa

do
Wytzymałoś
ć na rozciąganieprostopadłe
powiezchniczołowych,
kPa

3
45 ! 10o/o

3.2.1

>25

PN-EN 826:2013
na próbkach
o wymiarach
(50 x 50 x 25) mm

>80

PN-EN 1607:2013
na próbkach
o wymiarach
(50x 50 x 25)mm

>35

PN-EN 12090:2013
na próbkach
o wymiarach
(250x 50 x 25) mm

kPa
Wytzymałość
na ścinanie,

piany,kPa, aplikowanej
Pzyczepność
z betonu,drewna,sta|i
w temp.+SoC,do podłoża
iPVC-U
piany,kPa, ap|ikowanej
Pzyczepność
z betonu,drewna,sta|i
w temp.+30oc,do podłoża
iPVC-U
poĄ4h w wodzie pzy częściowym
Nasiąk|iwość
zanuzeniu, kg/m'

po24h wtemp.+40oci
Stabi|nośćwymiarowa,
urzg|ędnej
95%,%,w kierunku:
wilgotności
- długości
i szerokości
- grubości
(kierunek
wzrostupianki)

Metodyoceny

>50
>50

Ś 0'5

r5
r9

PN-EN 1607:2013
na próbkach
o wymiarach
(50x 50 x 20) mm
PN-EN 1609:2013
metodaA,
na prÓbkach
o wymiarach
(150x 150x 25)mm
PN-EN 1604:2013
na próbkach.
o wymiarach
(150x 150x 25)fum

użytkowych
3.2. Metodyzastosowanedo oceny właściwości
Metodyocenypodanow tablicach1 i 2 orazw p. 3.2.1
3.2.1. Sprawdzenie przyrostu wysokości piany w szczelinie (stopnia ekspansji).
Sprawdzenieprzyrostuwysokościpiany Wykonujesię poprzezspienieniepiany w formieW postaci
się dwie formy
30 x 30 mm' Do badaniaprzygotowuje
metrowejszcze|inyo szerokoŚci i wysokości
nakładasię drugąformę
(szcze|iny).
BezpoŚredniopo ap|ikacjipianydo jednejformy,na jej powierzchnię
nie mniejsząnii 0,1 mm, mierzy
i po 24 godz.od spienienia,pŻy pomocysuwmiarkiz dokładnością
10 cm od końcówszcze|iny.Uzyskany.wynik
formyorazw odległości
wysokoŚÓpianyW połowie
długości
wysokościwzrostu piany należyodnieŚÓ do wysokościpieruotnegowypełnieniaszcze|inyi podaÓ
się przez24 godz.WWarunkach
W procentach.
Pojemnikzpianąi formyprzedbadaniemk|imatyzuje
laboratoryjnych.
Wynikiembadaniajest wańoŚÓ Średniauzyskanaz co najmniejtrzechpomiarów'
4. PAKoWANIE, TRANSPoRT ! SKŁADoWAN|E oRAz sPosÓB ZNAKoWAN|A WYRoBU
Piany po|iuretanowe,
objęteniniejsząKrajowąoceną Techniczną,powinnybyĆ dostarczane
w orygina|nychopakowaniaóhproducentaW sposÓb zapewniającyniezmiennoŚcich właŚciwości
technicznych.

'
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opakowania
Środkamitranspońu,w sposÓb zabezpieczający
Piany mozna przewozićdowo|nymi
producenta.
zgodniez instrukcją
przeduszkodzeniemmechanicznym,
suchych' przewiewnych,z da|a od
Piany powinnybyÓ przechowywanaW pomieszcŻeniach
ich
uządzeń grzejnych,w sposÓb zapewniającybezpieczeństwoskładowaniai niezmiennośĆ
technicznych.
właściwoŚci
powinienbyc zgodnyz rozporządzeniem
Sposób znakowaniawyrobówznakiembudow|anym
i Budownictwaz dnia 17 listopada2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
Ministralnfrastruktury
oraz sposobu znakowaniaich znakiem budow|anym
wyrobÓw budow|anych
użytkowych
właŚciwości
zmianami).
(Dz.U. z2016 r., poz.1966,z pÓŹniejszymi
informacje:
powinnytowazyszyÓ następujące
oznakowaniuwyrobuznakiembudow|anym
dwie ostatniecyfry roku,W ktÓrymznak budow|anyzostałpo raz pierwszyumieszczonyna
wyrobiebudowlanYm,
jednoznacznieokreŚliÓ
pozwa|ający
naANai adres siedzibyproducenta|ubznak identyfikacyjny
nazwęi adressiedzibyproducenta,
i oznaczenietypuwyrobubudow|anego,
naAł,ta
numer i rok wydania kĘowej oceny technicznej,zgodnie z ktÓrą zostałyzadek|arowane
8/0604wydanie1)'
uiytkowe(ITB-KOT-2O1
właściwoŚci
uiytkowych,
numerkrajowejdeklaracjiwłaŚciwości
uzytkowych,
właściwości
poziom|ubk|asazadeklarowanych
jest na
jeze|ikrajowadek|aracja
uzytkowych
właściwoŚci
producenta,
adres stronyinternetowej
niejudostępniona.
właŚciwoŚciuzytkowychpowinnabyÓ dostarczanaa|boudostępniana
Wrazz kĘową dek|aracją
i/lub informacjeo substancjachniebezpiecznych
w odpowiednichprzypadkachkańa charakterystyki
(WE) nr ,t907/2006
o którychmowaw ań. 31 |ub33 rozporządzenia
zawańychw wyrobiebudow|anym,
Par|amentuEuropejskiegoi Rady w sprawie Ęestracji, oceny, udzie|aniazezwo|eńi stosowanych
AgencjiChemikaliow.
(REACH) i utwozeniaEuropejskiej
ograniczeńw zakresiechemika|iÓw
stanowiącegomieszaninęniebezpiecznąwedług
Ponadtooznakowaniewyrobubudow|anego,
rozporządzeniaREACH, powinnobyÓ zgodne z wymaganiamirozporządzenia(WE) nr 127212008
parlamentu Europejskiegoi Rady w sprawie klasyfikacji,oznakowaniai pakowania substancji
i mieszanin (cLP), zmieniającegoi uchy|ającegodyrektywy67/548/EWG i 1999/45ME oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907l 2006.
5. ocENA I WERYFIKAcJA sTAŁoścl WŁAŚclwoŚcl

uzvrxowYcH

użytkowych
5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
i Budownictwaz dnia 17 |istopada2016 r.
Zgodniez rozpoządzeniemMinistralnfrastruktury
' wyrobów budow|anychoraz sposobu
użytkowych
w sprawie sposobu dek|arowaniawłaściwości
zmianami)ma
(Dz. U. z 2016 r., poz' ,|966,z pÓŹniejszymi
znakowaniaich znakiembudow|anym
'

zastosowaniesystem3 oceny i weryfikacjistałoŚciwłaŚciwoŚciuzytkowych.
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5.2. Badanietypu
Właściwośc|
użytkowe,
ocenioneW p. 3, stanowiąbadanietypuwyrobu,dopokinie nastąpią
zmianysurowców,składnikÓw,
liniiprodukcyjnej
|ubzakładuprodukcyjnego.
5.3. Zakładowakontrolaprodukcji
Producent powinien mieÓ wdroŹony system zakładowejkontro|i produkcji W zakładzie
produkcyjnym.Wszystkie e|ementytego systemu, wymagania i postanowienia,pzyjęte przez
producenta,
powinnybyÓ dokumentowane
w sposób systematyczny,
w formiezasad i procedur,włącznie
z zapisami z prowadzonychbadań. Zakładowakontro|aprodukcjipowinna byÓ dostosowanado
techno|ogiiprodukcji i zapewniaÓ utzymanie w produkcji seryjnej dek|arowanychwłaściwości
użytkowych
wyrobu.
Zaklladowakontro|aprodukcjiobejmujespecyfikacjęi sprawdzaniesurowców i składników,
kontro|ęi badaniaw procesiewytwazaniaoraz badaniakontro|ne(wedługp 5.4)' prowadzoneprzez
producentazgodnie z usta|onymplanem badań oraz według zasad i procedur okreś|onych
w dokumentacj
i zakładowej
kontro|
i produkcji.
Wyniki kontro|iprodukcjipowinnybyĆ systematycznierejestrowane.
Zapisy rejestrupowinny
potwierdzaÓ,ie wyroby spełniająkryteria oceny i weryfikacjistałościwłaŚciwości
uzytkowych.
Poszczegó|newyroby|ubpańie wyrobówi związanez nimi szczegółyprodukcyjnemusząbyÓ w pełni
moŻ|iwe
do identyfikacji
i odtworzenia.
5.4. Badania kontrolne
5.4.i ' Program badań. Programbadań obejmuje:
a) badaniabiezące,
b) badaniaokresowe.

5.4.2.Badaniab|eżące.
BadaniabieŹąceobejmują
sprawdzenie:
pozornejcałkowitej,
a) gęstości
b).czasucięcia.
5.4.3.Badaniaokresowe.Badaniaokresoweobejmują
sprawdzenie:
przy,t0%odkształceniu,
a) napręzenia
ściskającego
b) wytzymałości
na rozciąganie,
c) stabi|ności
wymiarowej.
5.5. Częstotliwość
badań
BadaniabiezącepowinnybyÓ prowadzonezgodniez usta|onymp|anembadań,ale nie rzadziĄ
.
niz dla kaŻdĄ pańii wyrobÓw. Wie|koŚÓ pańii wyrobÓw powinna byÓ okreś|ona
w dokumentacji
produkcji.
zakładowej
kontro|i
BadaniaokresowepowinnybyÓ wykonywanenie rzadziejniŻraz na 3 |ata.

'
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6. POUCZENIE
wydanie 1 jest pozytywnąoceną
6.1. Krajowa ocena Techniczna |TB-KOT-2018/0604
pianpo|iuretanowych
Den BravenPUR FOAM
uiytkowychtychzasadniczychcharakterystyk
właściwoŚci
FAST / Den BravenPUR FOAM SPRINT i Den BravenGUN FOAM 6006/ Den BravenGUN FOAM 8008,
które zgodnie z zamierzonymzastosowaniem,wynikającymz postanowieńoceny, mają wpfi na
w ktÓrychwyróbbędziezastosowany.
przezobiektybudow|ane,
wymagańpodstawowych
spełnienie
wydanie 1 nie jest dokumentem
6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0604
znakiembudow|anym.
wyrobubudow|anego
do oznakowania
upowainiającym
z dnia 16 kwietnia2004 r. w|az z poŹniejszymi
Zgodniez ustawąo wyrobachbudow|anych
zmianami)wyroby,którychdotyczyniniejsza
zmianami(Dz' U. z 20,|6r., poz' 1570,z póŹniejszymi
na rynkukrajowym,
Krajowaocena Techniczna,mogąbyc wprowadzonedo obrotu|ub udostępniane
uzytkowych,sporządziłkĘową
właściwoŚci
jeie|i producentdokonałoceny i weryfikacjistałości
wydanie
uiytkowychzgodniez Krajowąoceną Techniczną|TB-KOT-2018/0604
właŚciwości
dek|arację
przepisami.
zgodniez obowiązującymi
wyrobyznakiembudowlanym,
1 i oznakował
wydanie 1 nie narusza uprawnień
6.3. Krajowa ocena Techniczna |TB-KOT-2018/0604
ustawy z dnia
przemysłowej,
a w szczego|ności
wynikającychz przepisów o ochroniewłasności
(tekstjedno|ity:Dz' U. z 2017 r', poz. 776).
przemysłowej
30 czerwca 2000 r. - Prawo własności
Zapewnienietych uprawnieńna|ezy do obowiązkówkozystającychz niniejszejKrajowejoceny
TechnicznejlTB.
za ewentua|ne
6.4. |TB wydając KĘową ocenę Technicznąnie bieze odpowiedzia|noŚci
i nabytych.
naruszenieprawwyłącznych
za ich
6.5. Krajowaocena Technicznanie zwa|niaproducentawyrobówod odpowiedzia|ności
za ich właŚciwe
jakośĆ,a wykonawcÓw robÓt budow|anychod odpowiedzia|ności
prawidłoWą
zastosowanie.
na ko|ejneokresy,nie dłuisze
6.6.WainośÓKĘowej oceny Technicznejmoze byĆpzedłużana
nii 5 lat.
7. W(KM DoKuMENToW WYKoRZYSTANYGH W PosTĘPoWANlU
7.1. Rapońy, spraivozdaniaz badań,oceny' klasyfikacje
1)

z badań.|c|MB'Warszawa2017r.
|sG. Sprawozdanie
544117
z badań.|clMB'Warszawa2017r.
545117lsc'Sprawozdanie

Ą
3) oo964/13/Ro7NK'Praca badawcza i opinia techniczna z Rapońem z Badań nr,' LK00|nstytutTechniki Budow|anej,ZakładKonstrukcjii E|ementowBudow|anych,
00964/13/R97NK.
Warszawa,2013r.
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7.2. Normy i dokumentylt,tiązane

PN-EN 1604:20,|3

Tworzywasztuczneporowatei gumy.okreŚlanie zachowaniapzy ściskaniu
Wyroby do izolacji cieptnej w budownictwie.określaniestabilnościwymiarowej

PN-EN 1607:2013

warunkach temperaturowychi wilgotnościowych
w określonych
Wyroby do izotacji cieplnej w budownictwie, określanie wytrzymałości

PN-EN 1609:2013

na rozciqganieprostopadledo powiezchni czołovlych
nasiqkliwości
określaniekrÓtkotrwałej
Wyrobydo izolacjicieplnejw budownictwie.

PN-EN 826:2013

zanunenia
wodąmetodączęściowego
PN-EN 12o9O:2O13 Wyroby do izotacji cieplnej W budownictwie, określenie zachowania
pzy ścinaniu
RapońTechniczny Test methodsfor foam adhesives for External Thermal lnsulation Composite
SysfemsEflCS)
AT-15-744912014 Poliuretanowepiany w aerozolu Den Braven PURFOAM-2-K / Den Braven
PIJRFOAM FAST / Tecseal TECFOAM 2K i Den Braven MAXI GUNFOAM-6006 /
Den Braven Gunfoam-8008/ Den Braven MAXI GUNFOAM-5005ACOUSTIC /

EOTATR 046

Tiger MAXI GIJNFOAM 950 / Jefta MAXI GUNFOAM / Comet MAXI GUNFOAM /
BAIJSOLIDPIANAPISTOLETOWA PROFESS'ONAL MAXI65 L

'

10/10

TEI!'

fta-xor-zo18/0604wvdanie1

Załacznik A.
nikowej
dwuskład
ikacyjne pianypo|iuretanowej
Tab|ica A1 . Cechy identyf
Den BravenPUR FOAM FAST / Den BravenPUR FOAM SPRINT
Poz.

Cechy identyfikacyjne

Wymagania

Metody badań

ą

2

3

4

1

Sęstośćpozorna całkowita,kg/m"

52 t 15%

2

Ozas cięcia,min'

10 t 10o/o

EOTA TR 046")

] gęstośćpozorną całkowitąsprawdza się wg EOTA TR 046, z modyfikacją pzygotowania próbek do badań
(bez pzycinania próbek na końcach odcinków)

TabIica A2. Cechy identyfikacyjne piany po|iuretanowejjednoskładnikowej
Den Braven GUN FOAM 6006 / Den Braven GUN FOAM 8008
Poz.

Cechy ldentyfikacyjne

Wymagania

Metody badań

2

3

4

1
1

Gęstośćpozorna całkowita,kg/mo

20 !.15%

2

3zas cięcia,min.

23 t 10o/o

EOTA TR 046-)

/gęstośćpozorną całkowitąsprawdza się wg EOTA TR 046, z modyfikacją pzygotowania prÓbek do badań
(bezpzycinania próbek na końcach odcinków)
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