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Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sa kompozytowe plyty warstwowe 0

nazwie handlowej LS-TECH, z rdzeniem ze styropianu w okladzinach z plyt magnezowych

lub OSB/3, produkowane przez firme LS-TECH-HOMES S.A.

Aprobata Techniczna obejmuje nastepujacy asortyment pfyt warstwowych LS-TECH:

- LS-TECH-W17 M-M - plyty scienne (rys. 1),

- LS-TECH-F17 M-M - plyty podloqowe (rys. 1),

- LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-R25 M-O - plyty dachowe (rys. 2, 3),

- LS-TECH-C25 M-M i LS-TECH-C25 M-O - plyty sufitowe (stropowe) (rys. 2, 3).

Pfyty warstwowe LS-TECH skladaja si~ z trzech warstw:

- okladziny wewnetrzne], ktora stanowi plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 0

qrubosci 11 mm, wedluq Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8776/2011, oznaczona w

nazwie plyty kompozytowej symbolem M,

- rdzenia, wykonywanego z plyt styropianowych 0 kodzie EPS-EN 13163

T1-L 1-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-0S(N)S-OS(70,-)2-0L T(1 )5-TR150 wedfug nor

my PN-EN 13163:2009, co najmniej klasy E reakcji na oqien wedluq normy PN-EN

13501-1 +A 1:2010 (odpowiadajqcej okresleniu .sarnoqasnace'' wedluq Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Oz. U. Nr 75, poz. 690, z p6Zniejszymi

zmianami),

- okladziny zewnetrznej, ktora stanowi:

- w plytach sciennych i podloqowych - plyta magnezowa, taka, jak w okfadzinie

wewnetrznej,

- w plytach dachowych i sufitowych (stropowych) - plyta magnezowa, taka, jak w

okladzinie wewnetrzne] lub plyta wi6rowa OSB/3 grubosci 12 mm, spelniajaca

wymagania normy PN-EN 13986:2006 (oznaczona w nazwie plyty kompozytowej

symbolem 0).

Okladziny polaczone sa z rdzeniem klejem poliuretanowym Teroson Macroplast UR

7225 produkcji firmy Henkel Teroson GmbH.

Grubosc plyt sciennych i podloqowych wynosi 172 mm, a dachowych i stropowych

252 mm z okladzina zewnetrzna z plyty magnezowej lub 253 mm z okladzina z p~ytyOSB/3.

Szerokosc modularna plyt LS-TECH wynosi 1000 lub 1220 mm. Dluqosc handlowa plyt
sciennych i podloqowych LS-TECH nie powinna bye wieksza nit 4000 mm, natomiast p~yt

sufitowych (stropowych) i dachowych nie wieksza nit 6000 mm.

1. PRZEDMIOT APROBATY
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Kompozytowe plyty warstwowe LS-TECH sa przeznaczone do wykonywania:

- scian zewnetrznych i wewnetrznych - plyty LS-TECH-W17 M-M,

- podf6g - plyty LS-TECH-F17 M-M,

- przekryc dachowych - pfyty LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-R25 M-O,

- sufit6w (strop6w) - plyty LS-TECH-C25 M-M i LS-TECH-C25 M-O.

Plyty LS-TECH stosowane na zewnatrz powinny bye zabezpieczone przed bezposred

nim dzialaniern czynnik6w atmosferycznych.

Przekrycia dachowe z plyt LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-R25 M-O oraz sufity (stropy)

z plyt LS-TECH-C25 M-M i LS-TECH-C25 M-O moqa bye wykonywane jako jedno lub wielo

przeslowe. Spelniaja one wymagania kategorii uzytkowej A4 wg ETAG 016, Cz. 2 i 4 (tzn, ze

moqa bye dostepne bez srodkow zabezpieczajqcych, ale dostep powinien bye ograniczony

do jednej osoby zachowujqcej nalezyta ostroznosc), Odleqlosci porniedzy podporami plyt
nie powinny bye wieksze nit 300 cm, przy obciazeniach charakterystycznych nie wiekszych

nit:

- 2,5 kN/m2 w przypadku plyt LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-C25 M-M,

- 3,0 kN/m2 w przypadku plyt LS-TECH-R25 M-O i LS-TECH-C25 M-O.

Wykonane z plyt LS-TECH-W17 M-M sciany wewnetrzne i zewnetrzne 0 wysokosci

wiekszej nit 300 cm powinny rniec posrednie podparcie na wysokosci sciany.

Ze wzqledu na wymagania w zakresie bezpieczenstwa potarowego, plyty LS-TECH

nalezy stosowac przy uwzqlednieniu podanej w p. 3.2.9 klasyfikacji ogniowej przegr6d wy

konanych z tych plyt.

Ze wzqledu na wrasciwosci akustyczne, scienne i sufitowe (stropowe) plyty LS-TECH

rnoqa bye stosowane:

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Polaczenia pfyt LS-TECH wykonywane sa z zastosowaniem dostarczanych wraz z ply

tami pas6w z ptyty OS8/3, 0 przekroju 135 x 12 mm, i ksztartownik6w tworzywowych LS

TECH, produkowanych metoda pultruzji przez firrne LS-TECH-HOMES S.A, 0 przekrojach

dwuteowym i ceowych (rys. 13, 14), dostosowanych do ksztaltu bocznych powierzchni plyt.

W przypadku plyt dachowych i sufitowych (stropowych) polaczenia plyt sa wykonywane z

wykorzystaniem jedynie pas6w z pfyty OS8/3, natomiast w przypadku polaczen plyt scien

nych LS-TECH stosowane sa pasy z plyt OS8/3 oraz co trzecie zlacze jest wykonywane z

zastosowaniem ksztattownikow tworzywowych LS-TECH.

Wymagane wlasciwosci techniczne kompozytowych pfyt warstwowych LS-TECH

podano w p. 3.
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a) w obiektach przernystowych jako przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, jezeli indywidu

alnie wyznaczone wymagania akustyczne nie sa wieksze od pararnetrow akustycznych

okreslonych w p. 3.2.10,

b) w obiektach, dla ktorych nie stawia sie wymagan akustycznych (np. hale magazyno

we).

Zgodnie z norma PN-99/B-02151-03, dla celow projektowych podane w tabl. 3 wartosci

RAt i RA2 nalezy zrnniejszac 0 2 dB.

Ze wzqledu na wlasciwosci cieplno-wilqotnosciowe plyty LS- TECH-W17 M-M oraz

LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-R25 M-O rnoqa bye stosowane odpowiednio jako elementy

scian zewnetrznych i przekryc dachowych w ogrzewanych obiektach przernyslowych i uzy

tecznosci publicznej. Wspokzynnik przenikania ciepla przegrody U; nalezy obliczac zgodnie

z norma PN-EN ISO 6946:2008, przyjrnujac nastepujace wartosci wspolczynnikow przewo

dzenia ciepla:

- !lobi = 0,155 W/(m·K) w przypadku plyty magnezowej MgO Green LS-TECH wg

AT-15-8776/2011,

- !lobi = 0, 037 W/(m·K) w przypadku styropianu,

- !lobI = 0,13 W/(m·K) w przypadku plyty OSB/3 wg PN-EN ISO 10456:2009.

Vvartosci oporu cieplnego, obliczone z uwzqlednieniem polaczen rniedzy plytarni i pola

czen z konstrukcja obiektu, okreslone w odniesieniu do poszczeqolnych odmian i qrubosci

plyt warstwowych, podano w p. 3.2.11.

Plyty podloqows LS-TECH-F17 M-M powinny bye ukladane na sztywnym podlozu z izo

lacja przeciwwilgociowq_.

P~yty warstwowe LS-TECH, objets Aprobata, powinny bye stosowane na podstawie

projektu technicznego, opracowanego dla okresloneqo obiektu budowlanego z uwzqledrue

niem obowiazujacych norm i przepisow, a w szczeqolnosci rozporzadzenia Ministra Infra

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Oz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z p6Zniejszymi zmia

nami).

Sposob laczenia plyt z konstrukcja nosna oraz dobor lacznikow mechanicznych powi

nien bye okreslony w projekcie technicznym obiektu.

Potaczenia plyt objetych Aprobata oraz przykladowe sposoby ich mocowania do kon

strukcji nosnej pokazano na rysunkach 4 + 12.
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3.1.4. Ksztattowniki tworzywowe LS-TECH. Ksztaltowniki tworzywowe LS-TECH powin

ny bye wykonane z tywicy epoksydowej, wzmacnianej w~oknem szklanym. Zawartosc wlokna

szklanego, oznaczona zgodnie z norma PN-EN IS01172:2002 (metoda A) nie powinna bye

mniejsza nit 65 %. Srednia g~stos6 pozorna tworzywa, z ktoreqo wykonywane sa ksztaltowniki

LS-TECH, oznaczona zgodnie z norma PN-EN ISO 1183-1 :2008 (metoda A), nie powinna bye

mniejsza nit 1,86 g/cm3, a srednia twardosc, oznaczona wedluq normy PN-EN 59:2002, nie

mniejsza nit 57 w skali Barcola. Wytrzyma~ose na nacisk sworznia, oznaczona zgodnie z norma

PN-EN 13706-2:2004, zal E nie powinna bye mniejsza nit 350 MPa.

3.1.3. Klej. Okladziny z PM magnezowych lub plyt OSB/3 i rdzen ze styropianu powinny

bye polaczone klejem poliuretanowym wg p.1.

Poz. Wlasciwosci Wymagania Metoda badania

1 2 3 4

1 Modut sprezystosci przy rozciqganiu, MPa :::7,0 PN-EN 1607:1999

2 Gestosc pozorna, kg/m3 15'" 20 PN-EN 1602:1999

3 Wsp6tczynnik przewodzenia ciepla, wartosc PN-EN 12667:2002
~ 0,037deklarowana AD w temperaturze 10°C, W/(m'K) PN-EN ISO 10456:2009

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci techniczne plyt styropianowych rdzenia

3.1.2. Rdzeri. Rdzen powiruen bye wykonywany z plyt styropianowych 0

wlasciwosctach technicznych co najmniej jak plyt 0 kodzie EPS-EN 13163

T1-L 1-W1-S1-P3-BS125-CS(1 0)80-DS(N)S-DS(70,-)2-DL T(1)5-TR150 wed~ug normy

PN-EN 13163:2009, co najmniej klasy E reakcji na oqien wedluq normy PN-EN 13501-

1+A 1:2010 (odpowiadajqcej okresleniu "samogasnqce" wedlug rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6Zniejszymi zmianami)

oraz spelniajacych wymagania podane w tablicy 1.

3.1.1. Oktadziny. Okladziny powinny bye wykonywane z plyt magnezowych MgO Green

LS-TECH grubosci 11 mm, spelniaiacych wymagania Aprobaty Technicznej ITB

AT-15-8776/2011, lub z plyt OSB/3 grubosci 12 mm przeznaczonych do zastosowan konstruk

cyjnych w warunkach wilgotnych, spemiajacych wymagania normy PN-EN 13986:2004. PMy

OSB/3 powinny posiadac oznakowanie Producenta: "pod~ogi, sciany, dachy".

3.1. Materiafy

3. WlASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
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3.2.5. Polaczenie okladzin z rdzeniem. Okladziny powinny bye polaczone z rdzeniem w

spos6b ciqgty. Powierzchnia sklejenia nie powinna bye mniejsza niz 80% powierzchni plyty. Klej

powinien bye nalozony na calej powierzchni lub pasmami ciqgtymi, w ilosci gwarantujqcej jego

rozprowadzenie na calej powierzchni i calkowite sklejenie plyty. Polaczenie okladzina-styropian

powinno charakteryzowac si~ wtasciwosciami okreslonymi w tablicy 2.

3.2.4. Masa powierzchniowa plyt. Masa powierzchniowa plyt kompozytowych sciennych

LS-TECH-W17 M-M i podtogowych LS-TECH-F17 M-M powinna wynosic (27 ± 5%) kg/m2, plyt

dachowych i sufitowych (stropowych) LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-C25 M-M (29 ± 5%) kg/m2,

natomiast PM dachowych i sufitowych (stropowych) LS-TECH-R25 M-O i LS-TECH-C25 M-O

(22 ± 5%) kg/m2.

3.2.3. Wady plyt, Na krawedzi plyty rnoqa wystepowac uszkodzenia plyt styropianowych

rdzenia 0 gt~bokosci do 10 mm i dluqosci do 50 mm, przy czym laczna dtugose uszkodzen na

krawedzi nie powinna bye wieksza niz 15% dtugosci calej plyty. Na powierzchni PM (okladzin) nie

rnoqa wystepowac uszkodzenia typu spekania, wylupania, kratery czy nietypowe wybarwienia

powierzchni.

3.2.2. Odchylki wymiarow, Odchylki wymiar6w ptyt nie powinny bye wieksze niz:

a) dluqosc: ± 5 mm,

b) szerokosc: ± 5 mm,

c) grubose: ± 4 mm.

Odchylenie krawedzi ptyty od linii prostej nie powinno bye wieksze niz ± 2 mm.

Odchylenie od kata prostego nie powinno bye wieksze niz ± 2 mm/m. Odchylenie od plasko

sci nie powinno bye wieksze niz ± 15 mm/m.

3.2.1. Cechy zewnetrzne. Ksztalt i wymiary ~ powinny bye zgodne z rysunkami 1 .;.3.

Powierzchnie zewnetrzne plyt powinny bye r6wne i gtadkie w przypadku ~ magnezowych lub z

charakterystycznq struktura plyt OS8/3, jednolicie zabarwione. Krawedzie plyt powinny bye

wzajemnie prostopadle.

3.2. Pfyty warstwowe
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3.2.9. Klasyfikacja ogniowa. Elementy scian, pod~6g, sufit6w (strop6w) oraz przekryc

dachowych z plyt warstwowych LS-TECH powinny spelniac kryteria klasyfikacji ogniowych:

a) okreslone w normie PN-EN 13501-1+A1:2010 dla klasy 8-s1, dO reakcji na ogier'l w

przypadku plyt sciennych LS-TECH-W17 M-M i sufitowych (stropowych) i LS-TECH

C25 M-M, przy czym:

- plyty powinny bye zamocowane bezposrednio do podkladow lub element6w co

najmniej klasy A2-s3, dO reakcji na ogier'l,

- wszystkie krawedzie zewnetrzne scian i sufit6w powinny bye zabezpieczone

ksztatlownikami LS-TECH,

3.2.8. Przepuszczalnosc powietrza. Polaczenia plyt warstwowych sciennycn LS

TECH-W17 M-M, wykonane zgodnie z rys. 8, powinny zapewniac, ze wspolczynnik infiltracji

powietrza nie jest wiekszy niz 0,1 m3/h·m, przy roznicy cisnien co najmniej 50 Pa.

3.2.7. Szczelnosc na wode opadowa. Sciany wykonane z PM LS-TECH-W17 M-M,

zgodnie z rys. 8 powinny zachowywac szczelnosc na wode opadowa przy cisnieniu 1200 Pa.

3.2.6.0dpornosc plyt sufitowych (stropowych) na oddzialywania atmosferyczne.
Ugi~cia jednoprzeslowych plyt sufitowych (stropowych), spowodowane roznica pomiedzy

warunkami klimatycznymi wewnatrz ogrzewanego pomieszczenia (+23°C, wilqotnosc 50%) i

warunkami na poddaszu (+3°C, wilqotnosc 85%) nie powinny przekraczac 1/600 rozpietosci

p~yty.

Poz. Wfasciwosci Wymagania Metoda badania

1 2 3 4

1 Wytrzymafosc na rozciqganie prostopadfe pr6bek warstwowych ;::0,22plyt, MPa

2 Modul sprezystosci przy rozciqganiu pr6bek warstwowych, MPa ~ 9,0

3 Wytrzymafosc na rozciqganie prostopadle pr6bek warstwowych ETAG 016, Cz.1,
plyt po oddziafywaniach klimatycznych - cykl C2 (temp. +65°C, Zaf. C3
wllqotnosc 98%), MPa:

- po 7 dniach 2': 0,20
--------------------------------------------------------_---------------------_----------------------------- ----------------------------------
- po 28 dniach 2': 0,09

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci techniczne polaczenia plyt styropianowych z okladzinarni
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b) okreslone w normie PN-EN 13501-1+A1:2010 dla klasy 8ft-s1 reakcji na oqien - w

przypadku plyt podtogowych LS-TECH-F17 M-M, stosowanych na podkladach 0 kla

sach reakcji na oqieri A 1 lub A2, 0 qrubosci co najmniej 6 mm i g~stosci nie mniej

szej niz 1800 kg/m3,

c) okreslone w normie PN-90/8-02867/Az1 :2001 dla scian nierozprzestrzeniajqcych ognia

(NRO), przy dzialaniu ognia od strony elewacji - w przypadku ptyt sciennych LS-TECH

W17 M-M,

d) okreslone w normach PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5+A 1:2009 dla klasy

8ROOF (t.) odpornosci dachu na oddzialywanie ognia zewnetrzneqo, co odpowiada

okresleniu .nierozprzestrzeniajace ognia" (NRO) wediuq rozporzadzenla Ministra In

frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim po

winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Oz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z

pozniejszyrni zmianami) - w przypadku przekryc z plyt dachowych LS-TECH-R25

M- M 0 dowolnym nachyleniu; polaczenia porniedzy plytami LS-TECH-R25 M-M po

winny bye wykonane za pornoca pas6w z plyty OS8/3, 0 szerokosci 135 mm i grubo

sci 12 mm, polaczonych wkretarni w rozstawie co 340 mm (klasyfikacja ta dotyczy

rowniez ptyt dachowych LS-TECH-R25 M-M z pokryciem z pap wierzchniego krycia

klasy 8ROOF (t.) reakcji na oqien na podkladzie ze styropianu),

e) okreslone w normach PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5+A 1:2009 dla klasy

8ROOF (t.) odpornosci dachu na oddziatywanie ognia zewnetrzneqo, co odpowiada

okresleniu .nierozprzestrzeniajace ognia" (NRO) wedtug rozporzadzenia Ministra In

frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim po

winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Oz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z

pozniejszyrni zmianami) - w przypadku przekrycia z plyt dachowych LS-TECH-R25

M-O 0 dowolnym nachyleniu, z pokryciem z blachodach6wki i paroizolacja; polacze

nia pomiedzy plytarni LS-TECH-R25 M-O powinny bye wykonane za pornoca pas6w z

plyty OS8/3, 0 szerokosci 135 mm i grubosci 12 mm, polaczonych wkretarni w roz

stawie co 340 mm (na okladzinie z ptyty OS8/3 umieszczona jest paroizolacja grubo

sci 1,5 mm, nastepnie mocowana wkretami konstrukcja z drewnianych tat i kontrtat,

do kt6rej blachowkretarni przymocowana jest blachodach6wka z blachy 0 grubosci

nie mniejszej niz 0,5 mm) - niniejsza klasyfikacja dotyczy rowniez plyt dachowych LS

TECH-R25 M-M z pokryciem z blachodach6wek 0 grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm,

z powlokami, kt6rych cieplo spalania nie przekracza 8 mJ/m2, oraz membranami pa

roprzepuszczalnymi i foliami paroszczelnymi 0 qrubosci 1,5 mm,

f) okreslone w normie PN-EN 13501-2+A 1:2010 dla klasy EI 30/E 60 - w przypadku

sciany z ptyt warstwowych LS-TECH-W17 M-M, spetniajace] nastepujace warunki:
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3.2.11. lzolacyjnosc cieplna. Wartosci oporu cieplnego przegr6d sciennych i przekryc

daehowyehz plyt warstwowyehLS-TECH,obliezonez uwzqlednieniernpolaczenrniedzyplytarnii

polaczeri z konstrukcja obiektu, okreslone przy przyjeciu podanyeh w p. 2 wartosci

obliezeniowyehwspolczynnikaprzewodzeniaciepla, podanow tabliey4.

Wskainik Wskainik Wskainik WskainikPoz. Rodzaj i grubosc plyty LS-TECH jednoliczbowy RA1,dB RA2,dB Ln,w,dBRW,dB
1 2 3 4 5 6

1 Sciana wewnetrzna z ptyt LS-TECH-W17 M-M 30 27 26 -
2 Sciana zewnetrzna z ptyt LS-TECH-W17 M-M (z 31 29 27 -

tynkiem zewnetrznyrn qrubosci 3 mm)

3 Strop z ptyt LS-TECH-C25 M-M lub LS-TECH-C25
M-O z posadzka ptywajaca z paneli drewnopochod- 30 27 26 76nych na podktadzie z pianki polietylenowej lub tektury
falistej (posadzka 0 lI.Lw= 16 +18 dB)

Tablica 3. Laboratoryjne wartosci wskainik6w Izolacyjnosci akustyeznej przegr6d
z plyt LS-TECH

3.2.10. lzolacyjnosc akustyczna. Wartosci laboratoryjne wskainik6w RW1 RAt, RA2,

obliezone wed~ug normy PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 na podstawie wynik6w badan

przeprowadzonyehwedluq normy PN-EN ISO 10140-2:2011,nie powinny byenizsze nizwartosci

podane w tabliey 3. Vvartosc laboratoryjnawskainika Ln,wobliezonawed~ugnormy PN-EN ISO

717-2:1999 na podstawiewynik6w badan przeprowadzonyehwed~ugnormy PN-EN ISO 10140-

3:2011 nie powinnabyewieksza od wartosci podanejw tabliey3. przy projektowaniulaboratoryj

ne wartosci wskainik6w podane w tabliey 3 nalezy skorygowaezgodnie z norma PN-B-02151-

3:199902 dB.

- wysokosc sciany nie jest wieksza niz 400 em w przypadku klasy EI 30 lub nie

wieksza niz 300 emw przypadku klasy E 60 odpornosci ogniowej,

- szezeliny pomiedzy plytarni wypelnione sa oqniochronna silikonowa rnasa CFS-S

Sil firmy HILTI i zabezpieezone z zewnatrz siatka z wlokna szklanego 0 szerokosci

200 mm,

- polaczenia plyt i wszystkie miejsea z wkretarni sa zabezpieezone zaprawa gipso
wa,
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3.2.16.Wytrzymafosc pfyt dachowych i sufitowych (stropowych) na obciazenie pod

wieszone. Pfyty dachowe LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-R25 M-O i sufitowe (stropowe)

LS-TECH-C25M-M i LS-TECH-C25M-O (polozoneplasko lub pod katern) z podwieszonymido

ieh wewnetrznych okladzin (tj. PM magnezowych) trzema obciazeniarni po 0,1 kN (kazde

3.2.15.0dpornosc sciany zewnetrzne] na obclazenie wiatrem. Sciana 0 wysokosci

300 emwykonana z PM LS-TECH-W17M-Mzgodniez rys. 4 powinnawykazywaeodpornoscna

ssanie lub parciewiatru 0 wartosci 2500 Pa (tzn. jej uqiecie nie powinno byewieksze niz 8 mm)

oraz na obciazenie bezpieczeristwaoeeniane odpornoscia na jednokrotne obciazenie ssaniem

lub parciemwiatru 0 wartosci 3600 Pa.

3.2.14.0dpornosc na uderzenie ciafem twardym. Seiany wykonane z PM LS-TECH

W17 M-M zgodnie z rys. 4 oraz PMy daehowe, sufitowe (stropowe) i podloqowe LS-TECH,

uderzone cialem twardym z enerqia 10 J nie powinny wykazywaejakichkolwiek uszkodzen na

powierzehniani odksztalcen.

3.2.13.0dpornosc na uderzenie ciafem mlekkirn. Seianywykonane z PM LS-TECH

W17 M-M zgodnie z rys. 4 oraz PMy dachowe i sufitowe (stropowe) uderzone jednokrotnie

cialern miekkirn z enerqia 1200 J nie powinny wykazywae jakichkolwiek uszkodzen na

powierzehniani trwalychodksztalcen.

3.2.12.0dpornosc na obciazenie skupione (dorai:nym ruchem pieszym). Ptyty

warstwowe dachowe i sufitowe (stropowe) LS-TECH nie powinny wykazywae trwaleqo,

widocznego uszkodzenia przy obciazeniu skupionym 0 wartosci 1,2 kN na powierzehni

10 x 10 em.

Rodzaj ptyty Rodzaj oktadziny Grubosc rdzenia ze Op6r cieplny
styropianu, mm m2.KIW

1 2 3 4

Scienna Obustronnie plyta 4,37
150

Podtogowa magnezowa 11 mm 4,41
Dachowa Obustronnie ptyta

magnezowa 11 mm + 2 x 230 6,53
papa (jednostronnie)

Dachowa Ptyta magnezowa 11 mm
Sufitowa 230 6,52
(stropowa) Ptyta OSS 3 12 mm

Sufitowa Obustronnie plyta 230 6,50(stropowa) magnezowa 11 mm

Tablica 4. Wartosci oporu cieplnego przegr6d z plyt warstwowych LS-TECH
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3.2.21. Nosnosci swobodnie podpartych ptyt, przy obciazenlach dztatajacych w

kierunku do podpory. Jednoprzeslowe ptyty LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-C25 M-M, 0

rozpietosci pomiedzy podporami 300 cm powinny przenosic obciazenia nie mniejsze niz

2,5 kN/m2 przy uqieciach nie wiekszych niz 10 mm, a ptyty LS-TECH-R25 M-O i LS-TECH-C25

M-O nie mniejsze niz 3,0 kN/m2 przy uqieciach nie wiekszych niz 12 mm.

3.2.20. Nosnosci ptyt dachowych i sufitowych (stropowych) przy obciazeniu dzlala

[acyrn w kierunku od podpory. PMy dachowe i sufitowe (stropowe) z podwieszonymi przeloto

wo dwoma obciazeniarni:

- 0,5 kN w przypadku PM LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-C25 M-M,

- 2,5 kN w przypadku plyt LS-TECH-R25 M-O i LS-TECH-C25 M-O,

(obciazenla podczepione do wkreconych przez plyte lacznikow 300 x 5,4 mm, w polowie

rozpietosci, w odstepie co najmniej 35 ern) nie powinny wykazywae jakichkolwiek uszkodzeri,

a leb lacznika nie powinien przebic oktadziny.

3.2.19. Wytrzymatosc plyt magnezowych na przeciqganie. Nosnosc polaczenia ptyty

magnezowej z ksztaltownikami zimnoqietyrni z blachy 0 grubosci 0,6 mm lub z ksztaltownikami

LS-TECH, wykonanego za pornoca lacznika CONCEALOR 141500 C1 38 x 4,5 mm, lub pola

czenia z podlozem drewnianym, wykonanego za pornoca wkreta 45 x 4 mm, nie powinna bye

mniejsza niz 1,5 kN.

3.2.18. Wytrzymatosc na obciazenle poziome sitq liniowa Ugi~cie sciany wykonanej z

PM LS-TECH W 17 M-M, spowodowane dzialaniern liniowej sity poziomej na wysokosci 1,2 m od

poziomu posadzki 0 wartosci 10 kN, dzialajacej na d+ugosci 1 m i szerokosci 10 cm, nie powinno

przekraczac 1/200 H, gdzie H jest wysokoscia sciany.

3.2.17. Wytrzymatosc plyt sciennych na obciazenle rnimosrodowe. PMa scienna

LS-TECH-W17 M-M z podwieszonymi mirnosrodowo do jej okladziny (tj. PMy magnezowej)

trzema obciazeniarni po 0,1 kN (kazde obciazenie podczepione do zamocowanego w ptycie

lacznika typu molily 65 x 5,2 do PM gipsowo-kartonowych) nie powinna wykazywae jakichkolwiek

spekan lub innych uszkodzeri wokol zamocowania lacznika.

obciazenie podczepione do zamontowanego w ptycie lacznika typu molly 65 x 5,2 do PM

gipsowo-kartonowych) nie powinny wykazywae jakichkolwiek spekan lub innych uszkodzen wokol
zamocowania lacznika.
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Ptyty warstwowe, objete Aprobata, powinny bye dostarczane na paletach. Ptyty powin

ny bye transportowane i przechowywane zgodnie z warunkami okreslonyrni przez Producen

ta w instrukcji dostarczanej poszczeg61nymodbiorcom.

Na kazde] palecie powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca co najmniej nastepuia-

ce dane:

nazwe wyrobu,

nazwe i adres Producenta,

wymiary ptyt,

numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9016/2012,

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

3.2.24.Emisja lotnych zwlazkow organicznych (VOC). Po sezonowaniu przez 4 tygo

dnie stezenia wydzielanych przez PMy LS-TECH substancji chemicznych uznanychza niebez

pieczne (Ustalenia Aprobacyjne ITB GW V1I1.21/2011) nie powinny przekraczac wartosci

dopuszczalnych.

Wymagania Metoda
Plyta warstwowa wspolczynnik uqiecie plyty, badania

pelzania <P t mm
1 2 3 4

LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-C25 M-M
po:
- 500 h ::;0,4 ::; 1,4
- 1000 h ::;0,5 s 1,8
- 2000 h ::;0,7 ::; 2,6 ETAG 016,

LS-TECH R25 M-O i LS-TECH-C25 M-O Cz. 2. Zaf. C6

- 500 h ::;0,5 ::;2,8

- 1000 h ::;0,5 ::;2,9
- 2000 h ::;0,7 ::; 3,5

Tablica 5. Wymagania techniczne dla plyt dachowych i sufitowych (stropowych) w zakresie

petzania

3.2.23. Pelzanie pJyt dachowych i sufitowych (stropowych). Pelzanie PM dachowychi

sufitowych (stropowych), okreslone wartoscia wsp6kzynnika pelzania i uqieciem PM po 500,

1000 i 2000 h, nie powinnoprzekraczacwartoscipodanychw tablicy5.

3.2.22. Nosnosc pJyt dachowych i sufitowych swobodnie podpartych po 15 cyklach

szoku termicznego. Nosnosc PM po cyklach szoku termicznego nie powinna ulec obnizeniu0

wiece] niz 10 %.
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5.2.Wst~pne badanie typu

Wst~pne badanie typu jest badaniem potwierdzajqcym wymagane wlasciwosci tech

nlczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wst~pne badanie typu obejmuje:

a) wytrzymalosc na rozciqganie i rnodul sprezystosci przy rozciqganiu pr6bek warstwowych,

b) wytrzymalosc na rozciqganie pr6bek warstwowych po oddzialywaniach klimatycznych,

c) szczelnosc na wode opadowa i przepuszczalnosc powietrza scian zewnetrznych,

d) klasyfikacje w zakresie reakcji na ogier'l,

e) klasyfikacje w zakresie odpornosci dachu na oddzialywanie ognia zewnetrzneqo,

5.1. Zasady oqolne

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

o wyrobach budowlanych (Oz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pozniejszyrni zmianami) wyroby,

kt6rych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, rnoqa bye wprowadzane do obrotu i stoso

wane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacyrn ich wlasciwosciom

uzytkowyrn i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonal oceny zqodnosci, wydal krajowa dekla

racje zqodnosci z Aprobata Techniczna ITB AT-15-9016/2012 i oznakowal wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowiazujacyrni przepisami.

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

sposob6w deklarowania zqodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna

kiem budowlanym (Oz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zqodnosci kompozytowych plyt war

stwowych LS-TECH z Aprobata Techniczna ITB AT -15-9016/2012 dokonuje Producent, stosuiac

system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zqodnosci, Producent rnoze wystawic krajowa deklara

cje zqodnosci z Aprobata Techniczna ITB AT-15-9016/2012 na podstawie:

a) wstepneqo badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zakladowej kontroli produkcji.

5. OCENA ZGODNOSCI

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zqodnosci,

znak budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien bye zgodny z rozporza

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania

zqodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Oz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).
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5.3. Zakfadowa kontrola produkcji

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje rnaterialow i sprawdzenie dokument6w atestacyjnych, potwierdzajqcych

ich wlasciwosci techniczne oraz sprawdzenie grubosci i g~stosci p~ytstyropianowych,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrob6w (p. 5.4),

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wed~ug zasad

i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowe] kontroli produkcji, dostosowanych

do technologii produkcji i zrnierzajacych do uzyskania wyrob6w 0 wymaganych wlasci

wosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze wyr6b jest zgodny z Aprobata Techniczna

ITB AT -15-9016/2012. Wyniki kontroli produkcji powinny bye systematycznie rejestrowane.

Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spelniaia kryteria oceny zqodnosci.

f) klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany przy dzialaniu ognia od

strony elewacji,

g) klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej sclany dzialowe],

h) izolacyjnosc akustyczna,

i) izolacyjnosc cieplna,

j) odpornosc na obciazenie skupione,

k) odpornosc na uderzenie cialern rnlekkirn i twardym,

I) odpornosc sciany zewnetrznej na obciazenie wiatrem,

mjwytrzymalosc na obciazenie mirnosrodowe,

n) wytrzymalosc na obciazenie poziome sila liniowa,

0) wytrzymalosc plyt magnezowych na przeciqganie,

p) nosnosc plyt zamocowanych przy obciazeniach dzialajacych w kierunku od podpory,

q) nosnosc plyt swobodnie podpartych przy obciazeniach dzialajacych w kierunku do

podpory,

r) nosnosc plyt dachowych i sufitowych (stropowych) swobodnie podpartych po 15 cy-

klach szoku termicznego,

s) pelzanie plyt dachowych i sufitowych (stropowych),

t) emisja lotnych zwiazkow organicznych (VQC),

u) odpornosc plyt sufitowych (stropowych) na oddzialywania atmosferyczne,

v) wytrzyrnalosc plyt dachowych i sufitowych (stropowych) na obciazenie podwieszone.

Badania, kt6re w procedurze aprobacyjnej by~y podstawa do ustalenia wlasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrob6w, stanowia wstepne badanie typu w ocenie zqodnosci.
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5.5. Czestotliwosc badan

Badania biezace powinny bye wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, lecz

nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrob6w. Wielkose partii wyrob6w powinna bye okreslona

w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny bye wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejrnuja sprawdzenie:

a) wytrzymalosci na rozciqganie i rnodulu sprezystosci przy rozciaqaniu pr6bek warstwo-

wych,

b) wytrzymalosci na rozciqganie pr6bek warstwowych po oddziafywaniach klimatycznych,

c) reakcji na ogier'!,

d) odpornosci dachu na oddziafywanie ognia zewnetrzneqo,

e) rozprzestrzeniania ognia przez sci any przy dzialaniu ognia od strony elewacji,

f) odpornosci ogniowej sciany dzialowej,

g) odpornosci na obciazenie skupione,

h) odpornosci na uderzenie cialern rniekkirn i twardym,

i) odpornosci sciany zewnetrznej na obciazenie wiatrem,

j) wytrzyrnatosci na obciazenie poziorna sifq liniowa,

k) nosnosci plyt swobodnie podpartych, przy obciazeniach dziatajacych w kierunku do

podpory,

I) emisji lotnych zwiazkow organicznych (VOC),

m) odpornosci plyt sufitowych (stropowych) na oddziafywania atmosferyczne.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujq sprawdzenie:

a) cech zewnetrznych plyt,

b) odchylek wymiar6w plyt,
c) powierzchni sklejenia,

d) wystepowania i wielkosci wad.

5.4.1. Program badari. Program badan obejmuje:

a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4. Badania gotowych wyrob6w

Poszczeg61ne wyroby lub partie wyrob6w i zwiazane z nimi szczeqoly produkcyjne rnusza bye

w pelni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.6.5.Odpornosc pJyt sufitowych (stropowych) na oddziaJywania atmosferyczne.

oopornosc PM na oddzialywania atmosferyczne nalezy sprawdzac stosuiac metode okreslona w

5.6.4. Sprawdzenie ciaqlosci polaczenla okladzin z rdzeniem. Sprawdzenie polaczenia

rdzenia PMy z okladzinarni nalezy wykonywac wizualnie w czasie produkcji. Jakosc zespolenia

plyt styropianowych z oktadzinarni nalezy sprawdzac na pr6bkach warstwowych metod ami

okreslonymi w tablicy 2, kol. 4. Wyniki sprawdzeri nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi

w p. 3.2.5.

5.6.3.Sprawdzenie wad. Sprawdzenie wystepowania wad PM nalezy wykonywac poprzez

ich oqledziny w swietle naturalnym (dziennym) lub rozproszonym swietle sztucznym, a pomiar

uszkodzen - przy uzyciu przyrzadow pomiarowych (staly przymiar z podzialka rnilirnetrowa,

suwmiarka 0 dokladnosci do 0,1 mm). Wyniki sprawdzen nalezy porownac z wymaganiami

okreslonymi w p. 3.2.3.

5.6.2. Sprawdzenie odchytek wymiar6w plyt, D~ugosc i szerokosc PMy nalezy

sprawdzac za pornoca stalowej miarki z podziaika rnilirnetrowa, przy krawedziach elementu i w

punktach posrednich, w liczbie: jeden pomiar na kazde 200 cm dtugosci PMy oraz dwa pomiary

na szerokosci PMY. Grubosc PMy nalezy sprawdzac suwrniarka, z dokladnoscia do 0,1 rnm, przy

krawecziach PMy: po trzy pomiary na szerokosci PMy i jeden pomiar na kazde 200 cm dtugosci

plyty. Jako dluqosc, szerokosc i grubosc PMy przyjmuje si~ srednie wartosci z dokonanych

pomiar6w.

Odchylenie krawedzi plyty od linii prostej nalezy sprawdzac za pomoca preta lub

sztywnego drutu 0 dluqosci r6wnej dluqosci plyty i suwmiarki lub klina 0 dokladnosci do

0,5 mm. Odchylka od linii prostej jest najwieksza wartoscia szerokosci szczeliny pomiedzy

krawedzia plyty a pretern lub drutem. Odchylenie powierzchni plyty od plaszczyzny (zwi

chrowanie) nalezy sprawdzac przez ulozenie badanej plyty na plycie kontrolnej i pomiar

wielkosci odchylenia badanej plyty od plyty kontrolnej, z dokladnoscia do 1 mm. Wyniki

sprawdzen nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.2.2.

5.6.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych pJyt.Wyglq_dzewnetrzny PM nalezy sprawdzac

poprzez ich oqledziny w swiette naturalnym (dziennym) lub rozproszonym swietle sztucznym.

Prawidlowosc ksztaltu PM nalezy sprawdzac poprzez zbadanie rownoleqlosci i prostopadlosci

krawedzi, za pomoca katownika stalowego oraz przez pomiar dluqosci przekatnych PMy, z

dokladnoscia do 1 mm. Wyniki sprawdzenia nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w p.

3.2.1.

5.6. Metody badari
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5.6.13. Sprawdzenie odpornoscl na obciazenle skupione (doraznym ruchem pie

szym). Sprawdzenie zdolnosci do przeniesienia obciazen skupionych przez PMy dachowe nalezy

wykonac wg ETAG 016 Cz. 2, Zal. C5, a przez PMy sufitowe wg ETAG 016 CzA, Zal C3. Wyniki

nalezy porownac z wymaganiami okreslonyrni w p. 3.2.12.

5.6.12. Sprawdzenie izolacylnoscl cieplnej. Sprawdzenie izolacyinosci cieplnej nalezy

wykonywac zgodnie z normami PN-EN ISO 6946:2008 i PN-EN ISO 10211:2008. Wyniki

pomiarow nalezy porownac z wymaganiami okreslonyrni w p. 3.2.11.

5.6.11. Sprawdzenie lzolacyinosci akustycznej ptyt warstwowych. Badania i obliczenia

pararnetrow izolacyjnosci akustycznej PM warstwowych nalezy wykonywac wed~ug norm PN-EN

10140-2:2011 oraz PN-EN ISO 717-1:1999. Wyniki obliczen nalezy porownac z wymaganiami

okreslonyrni w p. 3.2.10.

5.6.10. Sprawdzenie odpornosci ogniowej scian dziatowych. Sprawdzenie odpornosci

ogniowej scian dzialowych nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-EN 1364-1:2001. Wyniki

porniarow nalezy porownac z wymaganiami okreslonyrni w p. 3.2.9.

5.6.9. Sprawdzenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany i odpornosci

dachu na oddzialywanie ognia zewnetrzneqo. Sprawdzenie stopnia rozprzestrzeniania ognia

przez sciany przy dzialaniu ognia od strony elewacji nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-

90/B-02867/Az1 :2001, a sprawdzenie odpornosci dachu na oddzialywanie ognia zewnetrzneqo -

zgodnie z norma PN-ENV 1187:2004. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami

okreslonyrni w p. 3.2.9.

5.6.B. Sprawdzenie reakcji na ogleri, Sprawdzenie reakcji na oqien nalezywykonywac

zgodnie z norma PN-EN 13501-1+A1:2010. Wyniki pomiarow nalezy porownac z wymaganiami

okreslonymi w p. 3.2.9.

5.6.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Przepuszczalnosc powietrza nalezy

sprawdzac wed~ug normy PN-EN 12114:2006. Wyniki porniarow nalezy porownac z

wymaganiami okreslonymi w p. 3.2.8.

5.6.6. Sprawdzenie szczelnosci na wode, Szczelnosc na wode opadowa nalezy

sprawdzac wed~ug normy PN-EN 12865:2005. Wyniki pomiar6w nalezy porownac z

wymaganiami okreslonyrni w p. 3.2.7.

ETAG 016, Cz. 4, Zal C5. Wyniki porniarow nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w

p.3.2.6.
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5.6.22. Sprawdzenie nosnosci plyt dachowych i sufitowych (stropowych) swo

bodnie podpartych po 15 cyklach szoku termicznego. Sprawdzenie nosnosci plyty swo

bodnie podpartej po szoku termicznym nalezy wykonac wg ETAG 016, Cz. 1 Zal. C1.

Warunki szoku termicznego (15 cykli) okresla ETAG 016 Cz. 2, Zal. C4.

5.6.21. Sprawdzenie nosnosci ptyt swobodnie podpartych przy obciazenlach

dzlatajacych w kierunku do podpory. Sprawdzenie nosnosci plyty swobodnie podpartej

przy obciazeniach dzialajacych do podpory nalezy wykonac wg ETAG 016, Cz. 1 Zal. C1.

5.6.20. Sprawdzenie nosnoscl ptyt dachowych i sufitowych (stropowych) przy

obclazenlu w kierunku od podpory. Sprawdzenie nosnosci plyty zamocowanej przy obcia

zeniach dzialajacych od podpory nalezy wykonac wg ETAG 016, Cz. 1., Zal. C2.

5.6.19. Sprawdzenie wytrzymalosct plyt magnezowowych na przeciaqanie.

Sprawdzenie wytrzyrnatosci plyt magnezowowych na przeciaqanle nalezy wykonac wg

ETAG 016 Cz. 3.

5.6.18. Sprawdzenie wytrzymaloscl na obciazenle mimosrodowe i poziome sit'l

liniowa. Sprawdzenie wytrzyrnalosci plyty sciennej na obciazenie mirnosrodowe i poziome

silet liniowa nalezy wykonac wg ETAG 016 Cz. 3, Zal. C6.

5.6.17. Sprawdzenie wytrzymatosci na obclazenie podwieszone. Sprawdzenie wy

trzyrnalosci na obciazenie podwieszone do p~yty dachowej lub sufitowej nalezy wykonac wg

ETAG 016 Cz. 2.

5.6.16.Sprawdzenie odpornosci sclany zewnetrzne] na obclazenie wiatrem.

Sprawdzenie odpomosci na obciazenie wiatrem nalezy wykonac wg PN-EN 12179:2002.

5.6.15.Sprawdzenie odpornosci na uderzenie ciatem twardym. Sprawdzenie

odpornosci pIyt dachowych i sufitowych na uderzenie cialern twardym nalezy wykonac wg ETAG

016 Cz. 2, Zal, C1G. Sprawdzenie odpornosci sciany na uderzenie cialem twardym nalezy

wykonac wq ETAG 016 Cz. 3 i Raportu Technicznego TR 01.

5.6.14.Sprawdzenie odpornosci na uderzenie ciatem miekklrn. Sprawdzenie

odpornosci sciany na uderzenie cialem miekklm wykonuje sie wg ETAG 016 Cz. 3 i Raportu

Technicznego TR 01, zas pIyt dachowych i sufitowych (stropowych) wedluq ETAG 016 Cz. 2, Zal,

C4.
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6.2.Aprobata Techniczna ITS nie narusza uprawnien wynikajqcych z przepis6w

o ochronie wtasnosci przernyslowej, a w szczeqolnosci obwieszczenia Marszalka Sejmu RP z

dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie oqloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca

2000 r. - Prawo wtasnosci przernyslowej (Oz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych upraw

nien nalezy do obowiqzk6w korzystajqcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.1. Aprobata Techniczna ITS AT-15-9016/2012 jest dokumentem stwierdzajqcym

przydatnosc kompozytowych pfyt warstwowych LS-TECH do stosowania w budownictwie w

zakresie wynikajqcym z postanowien Aprobaty.

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

o wyrobach budowlanych (Oz. U. Nr 92/2004 poz. 881, z pozniejszyrni zmianami) wyroby,

kt6rych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna moqa bye wprowadzane do obrotu i stoso

wane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajqcym ich wtasciwosciom

uzytkowyrn i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonal oceny zqodnosci, wyda! krajowa dekla

racje zqodnosci z Aprobata Techniczna ITS AT-15-9016/2012 i oznakowal wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowiazujacyrni przepisami.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

5.8. Ocenawynikow badari

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITS, jezeli wyniki wszystkich badan sa pozytywne.

5.7. Pobieranie probek do badari

Pr6bki do badan nalezy pobierac losowo zgodnie z norma PN-83/N-03010.

5.6.24. Sprawdzenie emisji lotnych zwlazkow organicznych. Sprawdzenie emisji

lotnych zwiazkow organicznych z plyt warstwowych LS-TECH nalezy wykonac wg PN-EN

16000-9:2009.

5.6.23. Sprawdzenie petzania pfyt dachowych i sufitowych (stropowych). Spraw

dzenie pelzania plyt dachowych i sufitowych (stropowych) nalezy wykonac wg ETAG 016, Cz.

2. Zat. C6
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Wyroby do izo/acji ciep/nej w budownictwie. Okres/anie grubosci

Wyroby do izo/acji ciep/nej w budownictwie. Okresienie zachowa

nia przy sciskenlu

Badanie oooomosci ogniowej e/ement6w nienosnycn. Czesc 1:
Sciany

Wyroby do izo/acji ciep/nej w buaownictwie. Cnaesienie g~stosci

pozornej

Wyroby do izo/acji ciep/nej w budownictwie. Okres/anie wytrzymalosci

na rozciq_ganieprostopad/e do powierzchni czofowych

Tesmy i b/achy sta/owe pow/ekane ogniowo w spos6b ciq_gly

powlokami meta/icznymi. To/erancje wymiar6w i ksztaftu

Wyroby plaskie sta/owe z powlokq_ organicznq_ naniesionq_ w spo

s6b ciq_gly.Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10169:2011

PN-EN 10143:2008

PN-EN 1607: 1999

PN-EN 1602:1999

PN-EN 1364-1 :2001

PN-EN 823: 1998

PN-EN 826: 1998

Normy i dokumenty zwiazane

INFORMACJE DODATKOWE

Koniec

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9016/2012 jest wazna do 16 listopada 2017 r.

Waznose Aprobaty Technicznej ITB rnoze bye przedluzona na kolejne okresy, jezeli jej

Wnioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budow

lanej z odpowiednim wnioskiem nie pozniej niz 3 miesiace przed uplywern terminu waznosci

tego dokumentu.

7. TERMIN WAZNOSCI

6.5. W tresci wydawanych prospekt6w i oqloszen oraz innych dokument6w zwiazanych z

wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kompozytowych plyt warstwowych

LS-TECH nalezy zarnieszczac informacje 0 udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej

ITB AT-15-9016/2012.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wtasciwa

jakosc wyrob6w oraz projektant6w i wykonawc6w rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za

wlasciwe ich zastosowanie.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne na

ruszenie praw wylacznych i nabytych.
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cyjnosc! akustycznej element6w budowlanyeh. lzolecyjnosc od

diwi~k6w powietrznych

PN-ENV 1187:2004

PN-EN 180717-1:1999

Klasyfikacja na podstawie badafJreakcji na ogiefJ

PN-EN 13501-5+A 1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrob6w i element6w budynk6w. Czesc 5:

Klasyfikacja na podstawie badafJ oddzialywania ognia zewnetrz

nego na dachy

PN-EN 18010140-2:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolecyjnosci akustycznej elemen

t6w budowlanych. Czesc 2: Pomiar izolecyinosci od diwi~k6w po

wietrznych

PN-EN 18010140-3:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izotecyinosc! akustycznej elemen

t6w budowlanyeh.Czesc 3: Pomiar izolecyjnosci od diwi~k6w ude

rzeniowych

Metody badafJoddzialywania ognia zewneirzneqo na dachy

Akustyka. Oeena izotecyinosci akustycznej w budynkach i izole-

PN-EN 13163:2009

PN-EN 13986:2006

PN-EN 12939:2002

PN-EN 12865:2004

PN-EN 12667:2002

PN-EN 12114:2003

PN-EN 12090:2000

PN-EN 10346:2011 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w spos6b ciqgly.

Warunki teehniczne dostawy

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowa

nia przy scinenlu

vviesciwosci cieplne budynk6w. Ptzepuszczetnosc powietrza

komponent6w budowlanych i element6w budynku. Laboratoryjna

metoda badania

vvlesclwosci cieplne material6w i wyrob6w budowlanych. Okresla

nie oporu cieplnego metodami osloniete] plyty grzejnej i ezujnika

strumienia cieplnego. Wyroby 0 dutym i srednim oporze cieplnym

Cieolno-wllqotnosciowe wlasciwosci utytkowe komponent6w

budowlanych i element6w budynku. Okreslanie oporu system6w

scien zewnetrznycn na zacinajqcy deszcz przy pulsujqcym cisnie

niu powietrza

vvtesciwosc, cieplne material6w i wyrob6w budowlanych. Okresla

nie oporu cieplnego metodami osloniete] plyty grzejnej i czujnika

strumienia cieplnego. Grube wyroby 0 dutym i srednim oporze

cieplnym

Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Wlasciwo

sci, oeena zqodnoscl i oznakowanie

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13501-1+A1:2010Klasyfikaeja ogniowa wyrob6w i element6w budynk6w. Czesc 1:
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powierzchni. Obliczenia ezczeqotowe

Sciany oslonowe. Odpomosc na napor wiatru. Metoda badania

Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Wlasciwo

sci, ocena zqoonosci i oznakowanie

Wzmocnione kompozyty tworzywowe. Specyfikacje profi/i formo

wanych metodq przeciqgania. CZClSC 2: Metody badan i wymaga

nia ogolne

Powietrze wnetrz. CZClSC 9. Oznaczanie emisji lotnych zwiqzkow

organicznych z wyrobow budowlanych i wyposatenia. Badanie emisji

metodq komorowq

Okreslenie oapomosci na uderzenie plyt i zestawow plyt

Kompozytowe plyty warstwowe. Cz. 1 Informacje oqoln«. Cz. 2

Szczeqotne aspekty dotyczqce kompozytowych plyt warstwowych

do stosowania w przykryciach dachowych. Cz. 3 Szczeqolne

aspekty dotyczqce kompozytowych plyt warstwowych do stoso

wania, jako elementy scien zewnetrznvcn i okladzin. Cz. 4 Szcze-

TR 01:2003

ETAG 016:2005

PN-EN ISO 16009-9:

2009

PN-EN 13706-2:2004

PN-EN 12179:2002

PN-EN 13986:2006

PN-83/N-03010

rozprzestrzeniania ognia przez sciany

Statystyczna kontrola jekosc: Losowy wybor jednostek produktu

do probki

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepla temperatury

PN-99/8-02151-03

Tworzywa sztuczne wzmocnione wloknem szklanym. Preimpre

gnaty, tloczywa i laminaty. Oznaczanie zewettosci wiokne szkla

nego i napelniacza mineralnego. Metody kalcynowania

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.

lzotecyjnoec akustyczna przegrod w budynkach oraz izoiecyinosc

akustyczna elemeniow budowlanych. Wymagania

PN-90/8-02867/Az1 :2001 Ochrona przeciwpotarowa budynkow. Metoda badania stopnia

PN-EN ISO1172:2002

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izotecyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyj

nosci akustycznej elementow budowlanych.lzolacyjnosc od diwi~

kow uderzeniowych

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny

wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania

PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Probe zginania

PN-EN ISO 10456:2009 Materialy wyroby budowlane. vvtesciwosci cieplno

wilgotnosciowe. Tabelaryczne wettosci obliczeniowe i procedury

okrestenie deklarowanych i obliczeniowych wertoscl cieplnych
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1) LK02-6011/11/R01NK. Raport z badari plyt warstwowych LS-TECH, Zaklad Konstrukcji i

Element6w Budowlanych ITB, Warszawa 2011

2) 6011/11/R01 NK cz.2. Badania i opinia techniczna dotyczaca plyt kompozytowych LS

TECH-W17 M-M, LS-TECH-R25 M-M i LS-TECH-R25 M-O, LS-TECH-C25 M-M i LS

TECH-C25 M-O, LS-TECH-F17 M-M, Zak~adKonstrukcji i Element6w Budowlanych ITB,

Warszawa 2012

3) LFS03-6011/11/R01NF. Badania plyt magnezowych oraz p~ytwarstwowych zgodnych z

wymaganiami ETAG 016 z rdzeniem ze styropianu i okladzinarni z plyt magnezowych,

Zaklad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB, Warszawa, 2011

4) 6011.2/11/R01NK. Raport klasyfikacyjny reakcji na oqien wg PN-EN 13501-1+A1:2010,

Zaklad Badan Ogniowych ITB, Warszawa, 2011

5) 6011.3/11/R01NK. Raport klasyfikacyjny reakcji na oqieri wg PN-EN 13501-1+A1:2010,

Zak+adBadan Ogniowych ITB, Warszawa, 2011

6) 6011.4/11/R01 NK. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez scia

ny przy dzialanlu ognia od zewnatrz, Zaklad Badan Ogniowych ITB, Warszawa, 2011

7) 6011.5/11/R01 NK, Raport klasyfikacyjny w zakresie odpornosci dachu na oddzialywanie

ognia zewnetrzneqo dla plyt 0 nazwie LS-TECH-R25 M-M, Zaklad Badan Ogniowych

ITB, Warszawa, 2011

8) 6011.6/11 IR01 NK, Raport klasyfikacyjny w zakresie odpornosci dachu na oddzialywanie

ognia zewnetrzneqo dla p+yt0 nazwie LS-TECH-R25 M-O, Zaktad Badan Ogniowych

ITB, Warszawa, 2011

9) 06011/11/R01 NK. Ocena wynik6w badan akustycznych kompozytowych ptyt warstwo

wych oraz dane wyjsciowe do Aprobaty Technicznej ITB, Zaklad Akustyki ITB, Warsza

wa 2012

10) LAOO-06011111IR01 NK. Sprawozdanie z badan akustycznych plyt warstwowych kompo

zytowych z przeznaczeniem jako przegrody scienne i stropowe do stosowania w budyn

kach, Zaklad Akustyki ITB, Warszawa 2011

Sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

g6/ne aspekty dotyczqce kompozytowych plyt warstwowych do

stosowania w scienech wewnetrznvcn i sufitach.

UA ITB GW VIII.21/2011 dotyczace wydzielania substancji niebezpiecznych z wyrob6w
budowlanych
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11) LKOO-6011/12/R03NK. Raport z badan plyt LS-TECH-R25 M-O i LS-TECH-R25 M-M,

Zaktad Konstrukcji i Element6w Budowlanych ITS, Warszawa 2012

12) 6011/12/R03NK. Opinia specjalistyczna dotyczaca wynik6w badan plyt LS-TECH R25

M-O i LS-TECH-R25 M-M, Zaklad Konstrukcji i Element6w 8udowlanych ITS, Warszawa

2012

13) RS-12/T -122. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej sci any z p~yt warstwowych

W17 M-M LS-TECH-HOMES, Centrum Techniki Okretowej, 2012

14) NP-03498R/12. Opinia specjalistyczna dotyczaca Raportu Klasyfikacyjnego nr RS-12/T-

122 wydanego przez Centrum Techniki Okretowe] S.A. w dniu 4.06.20 12r., Zaklad 8a

dan Ogniowych ITS, Warszawa, 2012

15) LK04-6011/11/R01 NK. Ksztattowniki dwuteowe i ceowe formowane metoda pultruzji,

Zaklad Konstrukcji i Element6w 8udowlanych ITS, Warszawa 2012

16) LK05-6011/11/R01 NK. Ksztattowniki dwuteowe i ceowe formowane metoda przeciqgania

(pultruzji), Zaklad Konstrukcji i Element6w 8udowlanych ITS, Warszawa 2012
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Plyta scienna LS-TECH-W17 M-M i podloqowa LS-TECH-F17 M-M.... 27

P~ytadachowa LS-TECH-R25 M-M i sufitowa (stropowa)

LS-TECH-C25 M-M... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 27

Plyta dachowa LS-TECH-R25 M-O i sufitowa (stropowa)

LS-TECH-C25 M-O... 27

Przykladowe rozwiazanie sci any z plyt sciennych LS-TECH-W17 M-M. 28

Polaczenle plyt sciennych z zastosowaniem ksztaltownika

dwuteowego LS-TECH... 29

Polaczenie plyt sciennych z zastosowaniem pasa z plyty OS8/3 29

Krawedz pionowa sciany z ksztattownikiem ceowym LS-TECH... 30

Krawedzie poziome sciany z ksztaltownikiern ceowym LS-TECH... .. 30

Przykladowe rozwiqzanie dachu lub sufitu (stropu) z plyt LS-TECH..... 31

Oparcie plyt LS-TECH na elemencie konstrukcyjnym nosnym............ 32

Polaczenie typu "spline"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 32

Polaczenie typu "spline" plyt warstwowych LS-TECH i ich oparcie na

elemencie konstrukcyjnym nosnym............ 33

Ksztattownik dwuteowy LS-TECH... 33

Ksztattowniki ceowe LS-TECH............ 34
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Rys.3. Ptyta dachowa LS-TECH-R25 M-O i sufitowa (stropowa) LS-TECH-C25 M-O
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Rys. 4. Przykladowe rozwiazanie sciany z plyt sciennych LS-TECH-W17 M-M
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Rys. 6. Polaczenie plyt sciennych z zastosowaniem pasa z ptyty OS8/3;
1 - rdzen styropianowy, 2 - plyta MgO Green LS-TECH, 3 - lacznik "spline" z plyty OS8/3,

4 - lacznik samowiercqcy 0 3,5 mm dt 35 mm, 5 - masa uszczelniajaca
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Rys. 5. Polaczenie plyt sciennych z zastosowaniem ksztaltownika dwuteowego LS-TECH;
1 - rdzen styropianowy, 2 - plyta MgO Green LS-TECH, 3 - lacznik samowiercqcy 0 3,5 mm
dt 35 mm, 4 - masa uszczelniajaca, 5 - ksztaltownik dwuteowy LS- TECH, 6 - przekladka

uszczelniajaca z plyty MgO Green LS-TECH
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Rys. 8. Krawedzie poziome sciany z ksztatlownikiem ceowym LS-TECH;
1 - rdzen styropianowy, 2 - plyta MgO Green LS-TECH, 3 - ksztaltownik ceowy LS-TECH,

4 - lacznlk sarnowiercacy 0 3,5 mm dt 35 mm, 5 - masa uszczelniajaca
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Rys. 7. Krawedz pionowa sciany z ksztatlownikiem ceowym LS-TECH
1 - rdzen styropianowy, 2 - plyta MgO Green LS-TECH, 3 - laczmk samowiercacy 0 3,5 mm

dl. 35 mm, 4 - masa uszczelniajaca, 5 - przekladka uszczelniajaca z ~yty
MgO Green LS-TECH, 6 - ksztaltownik ceowy LS-TECH
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Rys. 9. Przyktadowe rozwiazanie dachu lub sufitu (stropu) z ptyt LS-TECH
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Rys. 11_Polaczenie typu "spline"
1 - rdzen styropianowy, 2 - plyta MgO Green LS-TECH lub OS8/3, 3 - ~q_czniksamowierca

cy 0 3,5 mm dt 35 mm, 4 - masa uszczelniajaca, 5 - lacznik "spline" z plyty OS8/3
Wymiar otworu 140 mm przy 135 mm szerokosci pasa z plyty OS8/3 pozostawia szczeliny

pod pianke rnontazowa 0 szerokosci 2,5 mm po obu stronach
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Rys. 10. Oparcie p~ytLS-TECH na elemencie konstrukcyjnym nosnym:
1 - rdzeri styropianowy, 2 - plyta MgO Green LS-TECH lub OS8/3, 3 - ~q_czniksarnowierca

cy 0 8 mm dt 300 mm, 4 - element konstrukcyjny nosny
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Rys. 13. Ksztatlownik dwuteowy LS-TECH
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Rys. 12. Polaczenie typu "spline" plyt warstwowych LS-TECH i ich oparcie na elemencie
konstrukcyjnym nosnyrn:

1 - rdzeri styropianowy, 2 - plyta MgO Green LS-TECH lub OS8/3, 3 - lacznik sarnowierca
cy (0 8 mm dl. 300 mm, 4 - masa uszczelniajaca, 5 - ~q_cznik"spline" z plyty OS8/3,

6 - element konstrukcyjny nosny
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Rys. 14. Ksztaltowniki ceowe LS-TECH
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