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I.

TEISINIS PAGRINDAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Šį Europos techninį liudijimą išdavė Prahos Statybos technikos ir bandymų institutas
(Technicky a zkušebni ustav stavebni Praha, s.p.) vadovaujantis:
- 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyva 89/106/EEB dėl valstybių
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo1,
pakeista Europos Tarybos direktyva 93/68/EEB2; ir Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu Nr. 1882/2003(EB)3;
- Vyriausybės nutarimu Nr. 190/2002 Coll. su pakeitimais4;
- dėl Europos techniniam liudijimo išdavimo pareiškimui, paruošimui ir suteikimui
taikomų bendrų tvarkos taisyklių, nurodytų 1994 m. sausio 17 d. Europos
Bendrijų Komisijos sprendimo 94/23/EB priede5;
- Bendru supratimu grindžiama vertinimo procedūra Europos techniniam
liudijimui gauti, neįtraukiant gairių: BSVP 12.01/12 „Produktai, turintys
spinduliuojamą šilumą atspindinčią sudedamąją dalį, naudojami pastatų atitvarų
(sienos, lubos, grindys) šilumos izoliavimo sistemose“. (leidimas n°6, 2007
vasaris.)
2. Prahos Statybos technikos ir bandymų institutas įgaliotas patikrinti ar yra tenkinami
šio Europos techninio liudijimo keliami reikalavimai. Patikrinimas gali būti atliktas
gamykloje. Vis dėl to, Europos techninio liudijimo savininkas lieka atsakingas už
produktų atitikimą Europos techninio liudijimo reikalavimams ir jų tinkamumą
numatytam naudojimui.
3. Šis Europos techninis liudijimas negali būti perleidžiamas kitiems gamintojams ar
gamintojo padaliniams, kurie nenurodyti 1 puslapyje, arba kitoms gamykloms, kurios
nenurodytos šiame Europos techniniame liudijime.
4. Prahos Statybos technikos ir bandymų institutas gali atšaukti šį Europos techninį
liudijimą, ypač gavęs informaciją iš Komisijos, vadovaujantis Europos Tarybos
direktyvos 89/106/EEB 5.1 straipsniu.
5. Šio Europos techninio liudijimo platinimas, taip pat ir elektroniniu būdu, turi būti
pilnos apimties. Tačiau, dokumento dalies platinimas galimas su Prahos Statybos
technikos ir bandymų instituto raštišku sutikimu, dauginama dalis turi būti aiškiai
įvardinta kaip nepilna dokumento versija. Reklaminiuose leidiniuose pateikiamas
tekstas ir brėžiniai neturi prieštarauti ar iškreipti Europos techninio liudijimo
nuostatų.
6. Liudijimą išduodanti institucija Europos techninį liudijimą išduoda savo oficialia
kalba. Ši versija visiškai atitinka EOTA galiojančią versiją. Vertimai į kitas kalbas
turi būti atitinkamai pažymėti.

1

Oficialus Europos Bendrijų žurnalas n° L40, 11.2.1989, p. 12
Oficialus Europos Bendrijų žurnalas n° L220, 30.8.1993, p. 1
3
Oficialus Europos Sąjungos žurnalas n° L284, 31.10.2003, p. 1
4
Čekijos Respublikos įstatymų rinkinys T. 79 Nr. 190, 21.5.2002 su pakeitimais.
5
Oficialus Europos Bendrijų žurnalas n° L17, 20.1.1994, p. 34
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II.

YPATINGOSIOS EUROPOS TECHNINIO LIUDIJIMO SĄLYGOS
1. Produkto ir jo paskirties apibrėžimas
1.1. Produkto apibūdinimas
13-kos sluoksnių šiluminę spinduliuotę atspindinti Lu..po.Therm B+8 medžiaga susideda iš
keturių dvigubų sluoksnių HDPE burbulinės plėvelės, leidžiančios kondukcinį šilumos laidumą,
ir penkių įsiterpiančių polipropileno sluoksnių, vakuume padengtų aliuminiu ir atspindinčių
šiluminį spinduliavimą. Taip yra pasiekiamos lygmeninio suminio šiluminės spinduliuotės
atspindžio ir konvencinės šiluminės izoliacijos savybės.
5 atspindinčios polipropileno plėvelės atspindi iki 98% šiluminės spinduliuotės
IR
spinduliavimo (nėra oro judėjimo tarpuose, šiluma pirmiausia pasklinda spinduliavimo būdu,
kurią juostelės efektyviai atspindi atgal). Taigi šiluma iš pastatų žiemą neprarandama ir vasarą
yra sumažinamas šilumos prasiskverbimas.
Produktas kaip visuma atlieka garo izoliacijos funkciją - pirmas sluoksnis yra garų barjeras, o
likusieji veikia kaip šiluminė izoliacija – 8 sluoksniai burbulinės plėvelės su uždaru oru.
Lu..po.Therm B2+8 burbulinės plėvelės yra sujungtos naudojant lipniąją juostą. Dvi išorinės
metalizuotos plėvelės yra papildomai sustiprintos medžiagos. Visas paviršiaus svoris yra 430
g/m².
Pirmasis Lu..po.Therm B2+8 sluoksnis veikia kaip garų barjeras, o T-formos kabės išsidėstę nuo
antro iki trylikto sluoksnio laidžioje srityje, kuri yra atvira difuziniam kondensato garavimui.
Pralaidūs ir vientisi specialūs T-formos kabės pervertos per visas 13 plėvelių. Prie pat krašto yra
siūlė, kuri sujungia visus atskirus sluoksnius.
Produktas gamybos metu yra apsaugomas supakuojant jį į PE plėvelę. Produktas yra tiesiogiai
montuojamas ant konstrukcijos ir vėliau pilnai uždengiamas apdangos (stogo dengimo)
medžiaga, vadovaujantis įrengimo instrukcija.
Produktas yra pažymėtas CE kaip garų barjeras vadovaujantis EN 13984:2005/A1:20076.

1.2 Paskirtis
Universali išorinio ar vidaus naudojimo, vieno, dviejų ar daugiau sluoksnių šilumą atspindinti
medžiaga yra taikoma pastatų šilumos izoliacijoje stogų, sienų, fasado, lubų ir grindų izoliacijai
ir naujoviškų technologijų šilumos barjeruose. Taip pat prisideda prie šilumos pasipriešinimo
didinimo dvipusio oro sluoksniuose sekančiose taikymo sferose:
 Pritaikymas sienoms ir fasadams
- Vertikalioms sienoms konstrukcijose iš medinių rėmų.
- Vertikalioms sienoms, pritvirtinant produktą susikertančiose lentjuostėse ar panašiose
konstrukcijose
- Dalis šilumos izoliacijos
 Pritaikymas stogams
- Šlaitinio stogo, gegnių, tarpų tarp gegnių ir po jomis izoliacijai
- Plokščiam stogui: lubose, esančiose po palėpėmis, po sijomis ar rąstais
 Pritaikymas luboms/grindims
- Žemų grindų konstrukcijose
- Tarp ar po izoliacija
- Kabančioms luboms
Vieno ar daugiau sluoksnių produktą rekomenduojama pritvirtinti prie šiltosios konstrukcijos pusės. Nebus
kondensacijos rizikos.
6

EN 13984:2005/A1:2007 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Vandens garų laidumą reguliuojantys plastikiniai ir
guminiai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos
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Šilumą atspindinti medžiaga gali būti įrengta tik tokiose konstrukcijose, kuriose ji yra apsaugota nuo lietaus,
atmosferos ir drėgmės poveikio.
Produktas įstatomas įtemptas, pavyzdžiui tvirtinamas prie sijų, atbrailų ar lentjuosčių, paliekant produkto
abiejose pusėse vieną ar du oro tarpus.
Šis Europos techninis liudijimas neapima pilno konstrukcijos projektavimo.
Šis Europos techninis liudijimas neapima pilnos ar užbaigtos izoliacinės sistemos. Dėl visų produktų
izoliacijos, turi būti laikomasi galiojančios praktikos ir nacionalinių taisyklių projektavimo ir konstrukcinių
sistemų įgyvendinimo atžvilgiu.
1.3 Numanomas statybos produkto galiojimo laikas
Šio Europos techninio liudijimo nuostatos yra paremtos numanomu 25 metų produkto galiojimo laiku, su
sąlyga, kad bus laikomasi 4.2, 5.1 ir 5.2 punktų dėl pakavimo, transportavimo, saugojimo, įrengimo ir
naudojimo. Duoti nurodymai dėl galiojimo negali būti interpretuojami kaip gamintojo suteikta garantija, bet
gali būti laikoma tik kaip priemonė pasirenkant teisingą produktą, lyginant su numatomu ekonomiškai
pagrįstu darbų ilgaamžiškumu.
2. Produktų aprašymas ir tikrinimo būdai
2.1 Bendra
Šilumą atspindinčios medžiagos Lu..po. Therm B2+8 aprašymas ir tikrinimo būdai buvo atlikti pagal BSVP

12.01/12 „Produktai, turintys spindulinę šilumą atspindintį komponentą, naudojami pastatų pertvarų
(sienos, lubos, grindys) šilumos izoliavimo sistemose“.
Sudėties ir gamybos proceso detalės, esančios techninio liudijimo testo dalimi, yra atiduotos saugoti
Prahos Statybos technikos ir bandymų institutui.
2.2 Tikrinimo būdai
2.2.1 Ilgis ir plotis
Ilgis ir plotis yra nustatyti vadovaujantis EN 8227.
Nominalus ilgis ir plotis yra:
Ilgis: 12,5 m ± 2% (arba ± 0,25 m)
Plotis: 1,50 m ± 1,5% (arba ± 0,0225 m) arba 2,50 m ± 1,5% (arba ± 0,0375 m)
2.2.2 Storis
Produkto storis buvo nustatytas vadovaujantis standartu EN 8238
Nominalus storis yra pateikiamas pagal jo toleravimą sekančiai:
Storis: 3 cm ± 10% (arba ± 0,30 cm).
2.2.3 Masė vienam kvadratiniam metrui
Masė vienam kvadratiniam metrui buvo nustatyta vadovaujantis standartu EN 16029
Nominali masės vienam kvadratiniam metrui vertė yra duota pagal jos toleravimą sekančiai:
Masė vienam kvadratiniam metrui: 430 g/m² ± 10%
2.2.4 Vandens garų srauto varža
Vandens garų srauto varža μ buvo nustatyta vadovaujantis EN 1208610, B sąlygomis.
Nominali vertė lygi srauto tankiui sd (nuo 2 iki 13 sluoksnių) yra aukštesnė nei 11 m.
7

EN 822:1994 Statybinės šilumos izoliacinės medžiagos. Ilgio ir pločio nustatymas
EN 823:1994 Statybinės šilumos izoliacinės medžiagos. Storio nustatymas
9
EN 1602:1996 Statybinės termoizoliacinės medžiagos. Tankio nustatymas
10
EN 12086:1997 Statybinės termoizoliacinės medžiagos. Laidumo vandens garams nustatymas
8
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Nominali vandens garų srauto varžos μ vertės faktorius pirmojo sluoksnio yra apie 1500.
2.2.5 Šiluminė varža
2.2.5.1 Produkto šiluminė varža pagal EN 12667
Šiluminė varža buvo nustatyta pagal EN 1266711.
Paskelbta šiluminės varžos vertė buvo nustatyta pagal EN ISO 1045612 standartus, taikomus
produkto drėgmės kiekiui, kuomet 23 °C/50% santykinė oro drėgmė pakyla iki RD=0,95 m2. K/W
Paskelbta vertė atitinka mažiausiai 90% produkcijos su pasikliautina 90% riba.
Priimtinam individualiam šilumos varžos nukrypimui nuo paskelbtos vertės taikomas metodas,
nurodytas EN 1317213, F priede.
2.2.5.2 Sistemos šiluminė varža pagal EN ISO 8990
Šiluminė varža buvo nustatyta pagal EN ISO 899014 ir yra pateikta kaip informacija.
Lu.po.Therm+8 B2 izoliacijos šiluminės varžos ir oro ertmės storio 2 cm ant medinės panelės
matavimas atliekamas pagal Apsaugotos karštos dėžės metodą. Temperatūros gradientas yra Δ =
40°C (-20°C, +20°C). Lyginimasis matavimas buvo atliktas ant medinė panelės. Šilumos varža
buvo apskaičiuota atimant abu matavimus.
Šilumos varža buvo nustatyta vadovaujantis EN ISO 10456, taikomą produkto drėgmės kiekiui,
kuomet 23 °C/50% santykinė oro drėgmė pakyla iki RD=2,07 m2. K/W
2.2.6 Spinduliavimas
Penkių funkcionuojančių produkto sluoksnių (2 išorinių paviršinių ir 3 vidinių sluoksnių)
spinduliavimas buvo pamatuotas vadovaujantis D priedu ir tuomet nurodytas pagal BSVP 12.01/12
B ir C priedus, įskaitant paspartintą senėjimą.
Paskelbta spinduliavimo vertė kiekvieno iš išorinių sluoksnių yra εD=0,16.
Nominali spinduliavimo vertė kiekvieno iš trijų vidinių funkcionuojančių sluoksnių yra εD=0,05.
Paskelbta vertė atitinka mažiausiai 90% produkcijos su pasikliautina 90% riba.
2.2.7 Korozijos atsiradimo galimybė
Bandymas atliktas vadovaujantis EN ISO 922715 „Korozijos bandymai dirbtinėse atmosferose.
Bandymai druskos rūke“. Patikrinti produkto dangos funkcionavimą korozijos atveju, esant sąveikai
su oru prisodrintu chlorido (pavyzdžiui druskos rūkas, neutralus tipas: NSS). Bandymo rezultatai,
susiję su masės praradimo matavimu ir vizualia produkto paviršiaus būsenos patikra, neparodė
žymaus medžiagos praradimo.
2.2.8 Plėvės stiprumas
Bandymas atliktas vadovaujantis EN ISO 1133916
11

EN 12667:2001 Šiluminės statybinių medžiagų ir gaminių charakteristikos. Šiluminės varžos nustatymas apsaugotos
karštosios plokštės ir šilumos srauto matuoklio metodais. Vidutinės ir mažos šiluminės varžos sausi ir drėgni gaminiai
12
EN ISO 10456:2009 Statybinės medžiagos ir gaminiai. Šiluminių dydžių deklaruojamųjų ir projektinių verčių
nustatymas (ISO 10456:1999)
13
EN 13172:2011 Termoizoliaciniai gaminiai. Atitikties įvertinimas
14
EN ISO 8990:1999 Termoizoliacija. Nuostoviojo šilumos perdavimo savybių nustatymas. Saugiosios karštos ir
kalibruotos dėžės metodai (ISO 8990:1994)
15
EN ISO 9227:2006 Korozijos bandymai dirbtinėse atmosferose. Bandymai druskos rūke
16
EN ISO 11339:2010 Klijai. Suklijuotų lanksčiųjų medžiagų T atplėšimo bandymas (ISO 11339:2010)
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- Prieš senėjimą: Fp =20,9 N,
- Po senėjimo: Fp = 19,3 N.
Išmatuotų verčių toleravimas yra ±20%.
2.2.9 Tempiamasis stipris
Stiprio tempiant lygiagrečiai produkto paviršiui nustatymas atliekamas vadovaujantis EN 160817.
Tempiamo stiprio vertė yra maksimali σt taikoma dviem atvejais
 Bandomieji egzemplioriai yra paruošiami iš vienos produkto dalies:
- Prieš senėjimą: σt =306,6 kPa,
- Po senėjimo: σt = 303.2 kPa,
 Bandomieji egzemplioriai yra paruošiami iš dviejų produkto dalių, kurie sumontuoti naudojant
lipniąją juostą:
- Prieš senėjimą: σt =150,2 kPa,
- Po senėjimo: σt = 142,4 kPa.
Išmatuotų verčių toleravimas yra ±20%.
2.2.10 Atsparumas plėšymui
Atsparumo plėšymui nustatymas yra atliekamas vadovaujantis EN 12310-0118 prieš ir po senėjimo.
- Prieš senėjimą: σt = 483,4 N
- Po senėjimo: σt = 438,8 N,
Išmatuotų verčių toleravimas yra ±20%.
2.2.11 Reakcija į ugnį
Degumo bandymai yra atliekami vadovaujantis EN ISO 11925-219 standartu ir klasifikuojami pagal
EN 13501-1+A120 standartą.
Produkto klasifikacija: E
Lipniosios juostos reakcija į ugnį nepatenka į šį ETL.
2.2.12 Pavojingos medžiagos
Be šio Europos techninio liudijimo specialiųjų nuostatų dėl pavojingų medžiagų, gali būti keliami ir
kiti reikalavimai, taikomi produktams patenkantiems į šią sferą (pvz. perkelti Europos Sąjungos
įstatymai ir šalies įstatymai, reglamentai ir administracinės nuostatos). Siekiant atitikti Statybos
produktų direktyvos nuostatas, šių reikalavimų taip pat turi būti laikomasi visais atvejais, kuriais jie
taikomi.
2.2.13 Matmenų stabilumas nurodytomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis
Matmenų stabilumo nurodytomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis nustatymas, kai to
reikalaujama, turi būti atliekamas vadovaujantis EN 160421.
17

EN 1608:1996 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Stiprio tempiant lygiagrečiai su paviršiais nustatymas
EN 12310-01:1999 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos. Atsparumo
plėšimui vinimi nustatymas
19
EN ISO 11925-2:2010 Degumo bandymai. Statybos gaminių užsidegamumas nuo tiesioginio liepsnos poveikio. 2
dalis. Bandymas pavieniu liepsnos šaltiniu
20
EN 13501-1+A1:2009 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis.
Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis
21
EN 1604:1997 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Matmenų stabilumo nurodytomis temperatūros ir drėgmės
sąlygomis nustatymas
18
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Testas Nr. 1)turi būti atliekamas 2 savaites palaikius produktą (70±2)°C ir (50±5)% santykinėje
drėgmėje. Rezultatas neturėtų viršyti ±1%.
Testai Nr. 2)/3) turi būti atliekami 48 valandas palaikius produktą (100±2)°C/(110±2)°C ir
(50±5)% santykinėje drėgmėje. Rezultatas neturėtų viršyti ±3%.
3. Atitikties vertinimas ir CE ženklinimas
3.1. Atitikties vertinimo sistema
Vadovaujantis 1999.01.25 Europos Komisijos Sprendimu 99/91/EB ir 2001.08.02 Sprendimu
2001/596/EB, yra taikoma 3 atitikties vertinimo sistema, kadangi gamybos procese nėra pagerėjimo
reakcijos į ugnį klasifikacijoje.
Ši atitikties vertinimo sistema yra apibrėžiama sekančiai:
3 sistema: gamintojo pateikta produkto atitikties deklaracija šiais pagrindais:
a) Užduotys gamintojui:

Gamyklos produkcijos kontrolė (GPK)
b) Užduotys paskelbtajai įstaigai:

Pirminio produkto tipo tyrimas (PPT)
3.2 Atsakomybė
3.2.1 Užduotys gamintojui
3.2.1.1 Gamyklos produkcijos kontrolė (GPK)
Gamintojas turi reguliariai atlikti gamybos vidaus kontrolę. Visi gamintojo nustatyti šios kontrolės
elementai, reikalavimai ir sprendimai turi būti sistemiškai įforminami, sudarant raštiškas taisykles ir
procedūras ir aprašant atliekamus veiksmus. Ši produkcijos kontrolės sistema turi užtikrinti
produkto atitikimą Europos techniniam liudijimui.
Prahos Statybos technikos ir bandymų institutas (STBI) tvirtina dokumentus aprašančius ETL
savininkui paskirtas užduotis ir bandymus. Dokumentuose įtraukti informacija apie žaliavas ir
Kontrolės planas22, numatantis gamintojo produkcijos kontrolės būdą ir dažnumą, suderintas tarp
liudijimo savininko ir Prahos STBI. Gamyklos produkcijos kontrolės rezultatai turi būti įrašyti ir
įvertinti vadovaujantis Kontrolės plano nuostatomis.
Kontrolės planas saugomas Prahos STBI, Prahos padalinyje ir yra perduodamas Paskelbtajai
įstaigai, įtrauktai į atitikties vertinimo procedūras.
3.2.2 Užduotys paskelbtajai įstaigai
Paskelbtoji įstaiga turi atlikti:
 Pirminio produkto tipo tyrimą (3 sistemai)
Tyrimo, atlikto kaip dalis Europos techninio liudijimo įvertinimo, rezultatai gali būti
naudojami, jeigu nėra jokių pakeitimų produkcijos linijoje ar gamykloje. Tokiais atvejais,
būtinas pirminis tipo tyrimas turi būti suderintas tarp Prahos STBI ir Paskelbtosios įstaigos.
Šios užduotys turi būti atliktos vadovaujantis Kontrolės plane įtvirtintomis nuostatomis,
susijusiomis su Europos techniniu liudijimu.
Paskelbtoji įstaiga turi išlaikyti esminius savo veiklos, susijusios su aukščiau nurodyta, punktus ir
paskelbti gautus rezultatus ir padarytas išvadas rašytinėje ataskaitoje (ataskaitose).
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Kontrolės planas yra saugomas Prahos Technikos ir bandymų statybos institute.
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3.2. CE ženklinimas
CE ženklinimas turi būti pritvirtintas arba prie kiekvienos pakuotės, ant pristatymo bilietų pridėtų
pakuotėse, arba ant prekybiniame dokumente, pateiktame kartu su produktu. <<CE-ženklinimas>>
pateikiamas kartu su identifikavimo numeriu, suteiktu susijusios Paskelbtosios vertinimo įstaigos.
Šalia šio ženklinimo pateikiama sekanti papildoma informacija:
CE ženklinimas turi būti pritvirtintas ant produkto. Šalia <<CE>> simbolio pateikiami šie
duomenys:
- Gamintojo ir gamyklos pavadinimas ar skiriamasis ženklas,
- produkto identifikavimas (prekinis ženklas),
- paskutiniai du skaitmenys metų, kuriais gaminys buvo pažymėtas CE ženklu,
- Europos techninio liudijimo numeris,
- Nominalūs matmenys: storis, ilgis ir plotis,
- Vienam kvadratiniam metrui tenkanti masė,
- Paskelbta šilumos varža RD,
- Paskelbtas spinduliavimas εD,
- Reakcija į ugnį: klasė E, vadovaujantis EN 13501-1+A123,
- Tekstas „ Šis produktas transportavimo, saugojimo ir tvirtinimo metu turi būti saugomas nuo
drėgmės“,
Prielaidos, kuriomis buvo remiamasi teigiamai įvertinant produkto tinkamumą naudoti
pagal paskirtį
4.1. Gamyba
Produktas, jo sudėtis ir gamybos procesas, turi atitikti produktus, kurie buvo sertifikavimo
bandymų objektas. Sudėtis ir gamybos proceso aprašymas laikomi Prahos Statybos technikos ir
bandymų institute. Produkto ar gamybos proceso pakeitimai, jei šie pakeitimai neatitiktų
pateiktų duomenų/informacijos, prieš paskelbiant šiuos pakeitimus apie tai turi būti pranešta
Prahos STBI. Prahos STBI nuspręs ar šie pakeitimai daro poveikį liudijimui ir CE ženklinimo,
suteikto šio liudijimo pagrindu, galiojimui ir ar būtina atlikti tolesnius vertinimus ar pakeitimus
liudijime.
4.

4.2. Produkto montavimo darbai
Šilumą atspindinti medžiaga Lu..po.Therm B2+8 be spaudimo, montuojama tarp susikertančių
lentjuosčių pagal gamintojo pateiktas instrukcijas, sutampančių ir klijuojamų vidinėje pusėje.
Izoliacijos tinkamumas planuojamai paskirčiai turi būti įvertintas, atsižvelgiant į tai kas buvo
pasakyta 1.2 skyriuje.
Lu..po.Therm B2+8 produktas turi būti montuojamas statiniuose, kur jis bus apsaugoti nuo
lietaus, drėgmės ir atmosferos poveikio. Lu..po.Therm B2+8 produktas negali būti veikiamas
apkrovų (išskyrus pritvirtinimo sritis ant gegnių). Dėl produkto pritaikymo, turi būti laikomasi
atitinkamo nacionalinio reguliavimo (pvz. dėl apsaugos nuo drėgmės, priklausančios nuo
klimato/kondensacijos)
Šilumos varžos ir spinduliavimo projektinė vertė turi būti sudaryta vadovaujantis atitinkamomis
nacionalinėms nuostatomis.
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Pastato izoliacijos šilumos savybėms yra taikomas šilumos energijos perdavimo fizikos dėsnis,
pagal atitinkamas nacionalines nuostatas. Tose vietose, kur Lu..po.Therm B2+8 produktas bus
suspaustas (pvz. tvirtinimo sritys tarp gegnių), nebus skaičiuojamas sudėtinės dangos šilumos
atsparumas.
5. Rekomendacijos
5.1 Pakavimas, transportavimas ir saugojimas
Produktas transportavimo ir montavimo metu turi būti apsaugotas nuo drėgmės. Turi būti
vadovaujamasi gamintojo pateiktomis instrukcijomis.
5.2. Papildoma informacija
Papildomoje informacijoje dėl CE ženklinimo gamintojas turi nurodyti, kad produktas
transportavimo, saugojimo ir montavimo metu turi būti apsaugotas nuo drėgmės.
5.3. Priežiūra ir remontas
Produktas turi būti naudojamas tik tokiose vietose, kur nebūtų veikiamas drėgmės ir irimo.
[parašas]
Ing. Jozef Pobiš
Tvirtinimo institucijos vadovas
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