
4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

A
B
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1
Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek
1.1
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező
minden felhasználási területre
1.2
Hosszúság, szélesség (tűrések)

1.3
Vastagság, tűrési osztályok
minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor)
1.4
Testsűrűség
hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén
1.5
Derékszögűség
minden felhasználási területre
1.6
Síklapúság

1.7
Méretállandóság 23 ºC-on, 90% páratartalommal
minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén
1.8
Méretállandóság 70 ºC-on vagy 70 ºC-on és 90% páratartalommal
magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén
1.9
Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság
minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén
1.10
Tűzvédelmi osztály
minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén
1.11
Nyomófeszültség / nyomószilárdság
nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén
1.12

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén
1.13
Lapsíkra merőleges szakítószilárdság
keresztirányú húzási igénybevétel esetén
1.14

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően
1.15
Pontszerű terhelhetőség
pontszerű nyomási igénybevétel esetén
1.16
Kúszás nyomás hatására
tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén
1.17
Rövid ideig tartó vízfelvétel
ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet
1.18
Hosszú ideig tartó vízfelvétel
ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet
1.19
Páraáteresztés
ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték
1.20
Dinamikai merevség
úsztatott padlóban
1.21
Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság

1.22
Vastagságcsökkenés tartós teher hatására
tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén
1.23
Hangelnyelés
akusztikai követelmények esetén
1.24
Áramlási ellenállás

1.25
Veszélyes anyagok
abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni
1.26
Nyírószilárdság (τ)
hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén
1.27
Nyírási modulus (G)

2
Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek
2.1
Tűzvédelmi osztály
minden felhasználási területre
2.2
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

2.3
Veszélyes anyagok
abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni
2.4
Vastagsági tűrés
minden felhasználási területre
2.5
Hosszúsági tűrés

2.6
Szélességi tűrés

2.7
Derékszögűségi tűrés

2.8
Síkbeliségi tűrés

2.9
Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén
minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció)
2.10
Hajlítószilárdság
minden felhasználási területre, kivéve akusztikai célú alkalmazás esetén
2.11
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)

2.12
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között
minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció
2.13
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten
talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás)
magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve
egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben.
2.14
Felületre merőleges irányú húzószilárdság
kérgesítés, bevonatrendszerek esetén
2.15
Nyomás hatására bekövetkező kúszás
lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten
2.16
Hosszú idejű vízfelvétel
amennyiben vízszigeteléssel nincs védve
2.17
Páradiffúziós vízfelvétel

2.18
Dinamikai merevség
akusztikai célú alkalmazás esetén
2.19
Összenyomhatóság

2.20
Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás-kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése
fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve
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Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű extrudált polisztirol hab (XPS) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése
3.1
Tűzvédelmi osztály
minden felhasználási területre
3.2
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

3.3
Veszélyes anyagok
abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni
3.4
Vastagsági tűrés
minden felhasználási területre
3.5
Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom esetén

3.6
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten
minden felhasználási területre, kivéve falak, födémek, magastető teherhordó szerkezet alatti hőszigetelése és utak aljzata
3.7
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság
minden felhasználási területre
3.8
Felületre merőleges irányú húzószilárdság
bevonatrendszerek, bennmaradó zsaluzat, ragasztott szendvicsszerkezetek esetén
3.9
Nyomás hatására bekövetkező kúszás
tartós, normál terhelés feletti terhelésnél
3.10
Vízfelvétel hosszú idejű teljes vízbemerítéskor
amennyiben vízszigeteléssel nincs védve
3.11
Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel

3.12
Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállóképesség
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Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése
4.1
Tűzvédelmi osztály
minden alkalmazásnál
4.2
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

4.3
Vastagság tűrése, T(i)

4.4
Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén, DS(TH)i

4.5
Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i

4.6
Felületre merőleges húzószilárdság TR(i)
homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén
4.7
Hajlítószilárdság BS(i)
homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, belső térben, felfele hülő födém esetén (kivéve a párnafák közötti alkalmazást), lefele hülő födém alsó síkján homlokzati bevonatrendszerben alkalmazva, talajon fekvő padlók esetén, egyenes rétegrendű lapostetőkben, magastetők szarufák feletti hőszigetelésénél
4.8
Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali nedvesítés után WF(i)
kizárólag kasírozás nélküli és tömbhabosított termékek esetén (minden alkalmazásnál) követelmény
4.9
Síkbeliség 
homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén
4.10
Derékszögűség 
homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén
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Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok
5.1
Méret, vastagságok és tűrései
minden felhasználási területre
5.2
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

5.3
Tűzvédelmi osztály

5.4
Páradiffúziós ellenállás

5.5
Testsűrűség

5.6
Nyomószilárdság
nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén
5.7

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén
5.8
Felületre merőleges húzószilárdság
felületre merőleges húzó igénybevétel esetén
5.9
Pontszerű terhelhetőség
pontszerű nyomási igénybevétel esetén
5.10
Rövid idejű vízfelvétel
ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet
5.11
Hosszú idejű vízfelvétel
ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet
5.12
Méretállandóság 
minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén
5.13
Veszélyes anyagok
abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni
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Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek
6.1
Hővezetési tényező
minden felhasználási területre
6.2
Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések)
táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak
6.3
Vastagság, tűrési osztályok
táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak
6.4
Derékszögűség
táblás szigetelések, csőhéjak
6.5
Méretállandóság
alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén
6.6
Tűzállósági teljesítmény
csupasz táblák esetén
6.7
Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum
fokozott hőterhelés esetén
6.8
Nyomófeszültség/nyomószilárdság
nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre
6.9
Rövid ideig tartó vízfelvétel
ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet
6.10
Páraáteresztés
ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték
6.11
pH érték és vízoldható ionok mennyisége
ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet
6.12
Hangelnyelés
akusztikai követelmények esetén
6.13
Veszélyes anyagok
abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni
7
Minden más hőszigetelő termék esetében
7.1
Hővezetési tényező
minden felhasználási területre
7.2
Hővezetési ellenállás

7.3
Tűzvédelmi osztály

7.4
Páradiffúziós ellenállás

7.5
Testsűrűség

7.6
Veszélyes anyagok
abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni
7.7
Méret, vastagságok és tűrései
minden kötött méretben gyártott termék esetében
7.8
Nyomófeszültség / nyomószilárdság
nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén
7.9

hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén
7.10
Jellemző akusztikai paraméterek
akusztikai követelmények esetén
7.11
Dinamikai merevség
úsztatott padlóban
7.12
Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság

7.13
Tűzállósági teljesítmény
amennyiben jogszabály követelményt támaszt a szerkezetként / szerkezetben történő alkalmazás esetén
7.14
Pontszerű terhelhetőség
pontszerű nyomási igénybevétel esetén
7.15
Rövid idejű vízfelvétel
ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet
7.16
Hosszú idejű vízfelvétel
ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet
7.17
Méretállandóság 
minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén
7.18
Felületre merőleges húzószilárdság
felületre merőleges húzó igénybevétel esetén
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Homlokzati hőszigetelő rendszerek
8.1
Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és a hőszigetelő anyagra vonatkozóan)
minden felhasználási területre
8.2
Homlokzati tűzterjedési határérték
a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) előírt alkalmazások esetén
8.3
Vízfelvétel
minden felhasználási területre
8.4
Ütéssel szembeni ellenállás

8.5
Behatolási ellenállás

8.6
Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg)

8.7
Egyenértékű levegőréteg-vastagság 

8.8
Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ)

8.9
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között

8.10
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között

8.11
Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után


