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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT -15-8776/2011
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

LS TECH-HOMES S.A.
UI. K. Korna 7/4, 43-300 Bielsko-Bia~a

stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrob6w pod nazwa;

w zakresie i na zasadach okreslonych
Aprobaty Technicznej ITB.

w Zalaczniku,

kt6ry stanowi integralnq_

czesc

niniejszej

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Termin waznosci:
7 grudnia 2016 r.

c?~/P'~'
Marek Kapron

Zatacznik:
Postanowienia og61ne i techniczne

Warszawa, 7 grudnia 2011 r.
Dokumenl Aprobaly Technicznej ITB AT-15-8776/2011 zawiera 11 stron. Teksllego dokumenlu rnozna kopiowac tylko w
calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmenl6w lekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z lnstytutern Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBA TV
Przedmiotem

Aprobaty

Technicznej

ITB sa plyty

ul. K. Korna 7/4,43-300

produkowane przez firrne LS TECH-HOMES,
Plyty MgO Green-LS-TECH

z rdzeniem

wl6kien drzewnych, sa obustronnie

magnezowe

MgO

Green-LS-TECH,

Bielsko-Biala.

na bazie tlenku i chlorku magnezu,

perlitu oraz

pokryte siatka z wl6kien szklanych, wtopiona w powierzchnie

rdzenia. Aprobata obejmuje plyty magnezowe

MgO Green-LS-TECH

0 grubosci

w zakresie od

6 do 20 mm.
Wymagane wlasciwosci techniczne plyt MgO Green-LS- TECH podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE,
Plyty magnezowe

ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

MgO Green-LS-TECH

sa przeznaczone

do stosowania

wewnq_trz i na

zewnatrz budynk6w, przy czym nie rnoqa bye narazone na bezposrednie oddzialywanie wody oraz
czynnik6w atmosferycznych.

Wewnq_trz budynk6w rnoqa bye stosowane do wykariczania

sufit6w i podl6g (na podklady podlogowe przeznaczone sa plyty
budynk6w

- pod okladziny

elewacyjne,

pod warunkiem

0

scian,

grubosci 11 mm), a na zewnqtrz

zabezpieczenia

plyt przed dzialaniem

czynnik6w atmosferycznych.
Plyty
podklad6w

magnezowe

MgO

lub element6w

Green-LS-TECH,

0 klasie

13501-1 +A 1:2010 z wylqczeniem

mocowane

mechanicznie

bezposrednio

do

reakcji na ogieri co najmniej A2-s3,dO wedlug wg PN-EN
plyt gipsowo-kartonowych,

zostaly

sklasyfikowane

w klasie

A2-s 1,dO reakcji na ogieri wg PN-EN 13501-1 +A 1:2010 oraz na podstawie rozporzadzenia

Ministra

Infrastruktury

powinny

odpowladac
jako wyroby

z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunk6w

nierozprzestrzeniajqce

nie kapiace

jakim

(Oz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z pozniejszyrni zmianami)

budynki i ich usytuowanie
niepalne,

technicznych,

i nieodpadajace

pod wplywem

ognia

oraz jako wyroby

ognia wewnatrz oraz na zewnqtrz budynk6w (NRO).

Plyty magnezowe MgO Green-LS-TECH
Iqcznik6w mechanicznych,

dopuszczonych

powinny bye mocowane do podloza za pomoca

do obrotu. Plyty rnoqa bye rowniez klejone do podlozy

drewnianych, z metalu lub z betonu klejem Teroson Macroplast UR 7225 produkcji firmy Henkel
Teroson GmbH.
Plyty MgO

Green-LS-TECH

powinny

'.

bye stosowane

zgodnie

z projektem

technicznym,

opracowanym dla okresloneqo obiektu budowlaneqo, z uwzqlednieniern:
obowiazujacych
rozporzadzenia

norm

przepis6w

Ministra Infrastruktury

techniczno-budowlanych,

a

w

szczeqolnosci

z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunk6w

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Oz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690 z p6i:niejszymi zmianami),
postanowieri niniejszej Aprobaty,
instrukcji rnontazu opracowanej przez Producenta.
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3. Wt.ASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
Wymagane wlasciwosci techniczne plyt MgO Green-LS-TECH podano w tablicy 1.
Tablica 1
Poz.
1

1

Wlasciwosci
2
Wyglqd zewnetrzny

6

Odehylki wymiar6w:
- dluqosc, mm
- szerokosc, mm
- qrubosc, %:
- plyty 0 grubosci od 6 do 11 mm,
- plyty 0 qrubosci od 12 do
20mm
Odehylka od prostolinlowosci,
mm
Odehylka od prostckatnosci,
mm/m
Plaskosc, mm:
- plyty 0 grubosei od 6 do 11 mm,
- plyty 0 qrubosci od 12 do
20mm
Gestosc, g/emj

7

Calkowita absorpeja wody, %

8

Przesiakliwosc po 24 h, slup
wody 5 em
Twardosc powierzehni, mm

2

3
4
5

9
10

11

iii

14

Wytrzymalosc na zginanie, MPa,
- plyty 0 qruboscl od 6 do 11 mm
- plyty 0 grubosci od 12 do
20mm
Wylrzymalosc na zginanie
(MOR), MPa, po moczeniu w
wodzie przez 24 h,
- plyty 0 grubosei od 6 do 11 mm
- plyty 0 qrubosci od 12 do
20mm
Wytrzymalosc plyty 0 qrubosci
11 mm, klasa
- na zginanie
- na sciskanie
Stabilnosc wymiarowa w
okreslonych warunkach
temperalurowyeh i
wilgotnoseiowych, %
(w temp.:+70oC i w wilg. 90%,
oraz lemp.: - 20°C),
- dluqosc i szerokosc,
- grubosc

Wymagania
3
barwa kremowa, warslwa wierzchnia zatarta na
gladko, na spodniej powierzehni widoezny rysunek
siatki zatopionej w warstwie przypowierzchniowej

Metoda badania
wedlug
4
oeena wizualna

±3
±2
±5
± 10

PN-EN 12467:2009

±2
:52

±2
±5

PN-EN 825:1998

0,9 ± 0,1
:515
brak przeciek6w
:512

:::8
:::6

:::7
:::4,5

F7
C 12

PN-EN 12467:2009
PN-EN 12467:2009
PN-EN
15283+A1:2010
PN-EN 12467:2009
w warunkaeh
laboratoryjnyeh
(50±5)% i (23±2)"C

PN-EN 12467:2009

PN-EN 138922:2004

'.'.
PN-EN
1604+AC:1999
.::0,02
< 1
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Tablica 1, cd
1
15

16

17

18

19
~czy

2
Podatnosc na klejenie plyl do
podloza, MPa, klejonych klejem
Teroson Macroplasl UR 7225
firmy Henkel :
- drewnianego,
- z melalu,
- z betonu
Wsp61czynnikprzewodzenia
ciepla,
W/(m'K)

3

4

p.5.6.1
:::1,4
:::1,6
:::0,9

"0,

Emisja lolnych zwiazkow
organicznych (VOC) - czas
niezbednv do osiaqniecia
dopuszczalnych stezen
substancji szkodliwych dla
zdrowia, dni
Zawartosc olowiu i kadmu, %

0,155

PN-EN 12664:2002
PN-EN ISO
10456:2004

s 28

PN-EN ISO 160009:2009

Ustalenia
Aprobacyjne GW
V1I1.21/2009
PN-EN 135011+A1:2010

0
Klasyfikacja w zakresie reakcji
na oqien
plyl stosowanych na podklady podlogowe

A2-s1,dO

4_ PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Pfyty MgO Green-LS-TECH

powinny bye pakowane, przechowywane

i transportowane

w

spos6b zapewniajacy niezmiennosc ich wlasciwosci technicznych.
Do kazdeqo

opakowania

powinna

bye dolaczona

informacja,

zawierajaca

co najmniej

nastepuiace dane:
nazwe i adres Producenta,
nazwe wyrobu,
numer Aprobaty Technicznej ITS AT-15-8776/2011,
numer i date wystawienia krajowej deklaracji zqodnosci,
znak budowlany.
Spos6b oznaczania wyrob6w znakiem budowlanym powinien bye zgodny z rozporzadzeniern
Ministra Infrastruktury
wyrob6w budowlanych

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w
oraz sposobu znakowania

.....

poz. 2041).

deklarowania

ich znakiem budowlanym

zqodnosci

(Oz. U. nr 198/2004,

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady 0961ne
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

Aprobata Techniczna,

(Oz. z. U. nr 92/2004,

moqa bye wprowadzane

poz. 881) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza

do obrotu i stosowane przy wykonywaniu

robot
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budowlanych w zakresie odpowiadajqcym

ich wlasciwosciorn

uzytkowyrn i przeznaczeniu,

jezeli

producent dokonal oceny zqodnosci, wydal krajowa deklaracje zqodnosci z Aprobata Techniczna
ITS AT-15-8776/2011

i oznakowal

wyroby

znakiem

budowlanym,

zgodnie

z obowiazuiacymi

przepisami.
Zgodnie z rozporzadzeniern

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) oceny zqodnosci

Aprobata Techniczna ITS AT-15-8776/2011

plyt MgO Green-LS-TECH

z

dokonuje Producent stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zqodnosci,

Producent rnoze wystawi6 krajowa deklaracje

zqodnosci z Aprobata Techniczna ITS AT -15-8776/2011 na podstawie:
a) wstepneqo badania typu przeprowadzonego

przez akredytowane laboratorium,

b) zakladowej kontroli produkcji.

5.2.Wst~pnebadanie typu

Wst~pne badanie typu jest badaniem potwierdzajqcym wymagane wlasciwosci technicznouzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wst~pne badanie typu obejmuje:
a) g~stosc,
b) calkowitq absorpcje wody,
c) przesiakliwosc,
d) twardosc powierzchni,
e) wytrzyrnatosc na zginanie,
f) wytrzyrnalosc na zginanie po moczeniu w wodzie (MOR),
g) klasa wytrzyrnalosci

na zginanie

i sciskanie

(dotyczy

plyt stosowanych

na podklady

podlogowe),
h) stabilnosc wymiarowq_ w okreslonych warunkach temperaturowych

i wilqotnosciowych,

i) podatnosc na klejenie plyt do podloza,
j) wsp6tczynnik przewodzenia ciepla,
k) ernisje lotnych zwiazkow organicznych (VOC),
I) zawartosc olowiu i kadmu,
m) klasyflkacje w zakresie reakcji na ogieri.
8adania,

kt6re

w procedurze

aprobacyjnej

byly podstawa

do ustalenia

wlasciwosci

techniczno - uzytkowych wyrob6w, stanowia wstepne badanie typu w ocenie zqodnosci.
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5.3. Zakfadowa kontrola produkcji
Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje:
1. specyfikacje i sprawdzanie surowc6w i skfadnik6w,
2.

kontrole i badania w procesie wytwarzania

oraz badania gotowych

wyrob6w

(p. 5.4),

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badari oraz wedfug zasad i
procedur okreslonych

w dokumentacji

zakfadowej kontroli produkcji,

dostosowanych

do

technologii produkcji i zmierzajqcych do uzyskania wyrob6w 0 wymaganych wlasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze wyroby sa zgodne z Aprobata Techniczna ITB AT15-8776/2011.

Wyniki

kontroli

produkcji

powinny

bye systematycznie

rejestrowane.

Zapisy

rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spelniaja kryteria oceny zqodnosci. Poszczeg61ne wyroby
lub partie wyrob6w

i zwiqzane

z nimi szczeg61y produkcyjne

rnusza bye w pelni mozliwe do

identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrob6w

5.4.1. Program badari. Program badari obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania blezace, Badania biezace obejrnuja sprawdzenie:
a) wyglqdu zewnetrzneqo,
b) wymiar6w,
c) plaskosci,
d) prostokatnosci,
e) prostoliniowosci,
f) g~stosci,
g) calkowitej absorpcji wody,
h) wytrzymatosci na zginanie.

5.4.3. Badania okresowe. Badanit;j\okresowe obejrnuja sprawdzenie:
a) przesiakliwosci,
b) twardosci powierzchni,
c) klasy wytrzymalosci

na zginanie

sciskanie

(dotyczy

plyt stosowanych

na podklady

podlogowe),
d) stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych
e) wsp61czynnika przewodzenia ciepla,

i wilqotnosciowych,
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f)

emisji lotnych zwiqzk6w organicznych (VOC),

g) zawartosci otowiu i kadmu,
h) klasy reakcji na ogieri.

5.5. Czestotliwosc badan

Badania biezace powinny bye prowadzone zgodnie z ustalonym planem badari, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrob6w. Wielkose partii wyrobow powinna bye okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny bye wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania nalezy wykonywae wedtug metod wymienionych

w tablicy 1 kol. 4. oraz wedtug

ponizszeqo opisu.

5.6.1. Sprawdzenie

przyczepnoscl

do podloza.

Pr6bki do badari wykonuje

sie klejac

okladzine klejem Teroson Macroplast UR 7225 produkcji firmy Henkel Teroson GmbH do pcdlozy:
drewno, metal, beton. Technologia nanoszenia kleju, czas utwardzania oraz cisnienie prasowania,
musza bye zgodne z zaleceniem

Producenta.

wymiarach w planie: (1OOx100) mm x qrubosc
ktorego

kleimy plyte

Sklejone

Nalezy wykonac,

co najmniej 6 szt. pr6bek

0

plyty (z jednej strony) i qrubosc 25mm materiatu, do

probki klimatyzuje

sit? przed badaniem

w temp: (23.±.2)oC i

wilqotnosci wzqlednej (50.±.5)% przez okres co najmniej 48 godz., po czym do pr6bki przykleja sie
stalowe uchwyty i po uplywie co najmniej 24 godz., poddaje sit? dzialaniu stly rozciagaiace], az do
momentu

zniszczenia

probki.

Szybkosc

przesuwu

gtowicy

pomiarowej

powinna

wynosic

10 mm/min.
Wytrzymalose na rozciqganie (odrywanie) polaczenia klejowego, w MPa, oblicza sit? ze wzoru:

Rr

= PIA

gdzie:
P - sila maksymalna, przy ktorej nastapilo zniszczenie pr6bki, N
A - powierzchnia spoiny klejowej, rnm2
Oprocz wartosci liczbowej wytrzymalosci

polaczerua na odrywania,

zniszczenia probki tzn. procent powierzchni zniszczonej w spoinie klejowej.

podaje sit? charakter
Wynikiem oznaczenia

jest obliczona wartosc srednia z 6 pomiar6w, podana z dokladnoscia do dw6ch miejsc znaczacych.

5.7. Pobieranie

probek do badari

Pr6bki do badari nalezy pobierac losowo, zgodnie z norma PN-83/N-0301 O.

9111
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5.8. Oeena wynikow badari
Wyprodukowane

wyroby

nalezy

uznac za zgodne

z wymaganiami

niniejszej

Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badari sa pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1.

Aprobata

przydatnosc

Techniczna

ITS

AT -15-8776/2011

jest

dokumentem

stwierdzajqcym

plyt magnezowych MgO Green-LS-TECH do stosowania w budownictwie w zakresie

wynikajqcym z postanowieri Aprobaty.
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
wyrobach budowlanych

0

(Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, kt6rych dotyczy niniejsza Aprobata

Techniczna, rnoqa bye wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych
w zakresie

odpowiadajqcym

ich wlasciwosciorn

uzytkowyrn

i przeznaczeniu,

jezeli

producent

dokonal oceny zqodnosci, wydal krajowq deklaracje zqodnosci z Aprobata Techniczna ITB AT-158776/2011 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacyrni

przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajqcych z przepis6w 0 ochronie
wlasnosci

przemyslowej,

a w szczeqolnosci

obwieszczenia

Marszalka

Sejmu

RP z dnia 13

czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wlasnosci

przemyslowej

(Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie

tych uprawnieri

nalezy do

obowiqzk6w korzystajqcych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.3. ITS wydajqc Aprobate Techniczna nie bierze odpowiedzialnosci

za ewentualne naru-

szenie praw wylacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna
jakosc wyrob6w

ITS nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci

oraz wykonawc6w

rob6t budowlanych

od odpowiedzialnosci

za wlasciwa

za wtasciwe ich

zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych

prospekt6w i oqloszen oraz innych dokument6w zwiqzanych z

,.~

wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie plyt magnezowych MgO Green-LS-TECH
nalezy zarnieszczac

informacje

0

udzielonej tym wyrobom Aprobacie

Technicznej

8776/2011.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-1S-8776/2011 jest wazna do 7 grudnia 2016 r.

ITB AT -15-
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Waznose Aprobaty Technicznej
Wnioskodawca
odpowiednim

ITB maze bye przedluzona

na kolejne okresy, jezeli jej

lub formalny nastepca, wystqpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
wnioskiem,

nie pozniej

niz 3 rnlesiace przed uplywem

terminu

waznosci

tego

dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE
Normy i dokumenty

DODATKOWE

zwiazane

w budownictwie.

PN-EN 825: 1998

Wyroby do izolacji cieplnej

Okrestenie pleskosc!

PN-EN 12467:2009

Plaskie plyty wl6knisto - cementowe. Charakterystyka

wyrobu

i melody

bedeti
PN-EN 15283+A 1:201 0

Plyty gipsowe ze wzmocnieniem

wl6knistym.

Definicje , wymagania i

metody beden. CZ?SC 2: Plyty gipsowo-w/6knowe
PN-EN 13892-2:2004

Metody

badania

materia/6w

ne podklady

pod/ogowe.

Czesc

2:

Ozneczenie wyttzymelosci na zginanie i sclskenie
PN-EN 1604+AC: 1999

Wyroby

w budownictwie.

do izo/acji cieplnej

wymiarowej

w

okreslotiyct:

warunkach

Okreslanie

stabilnosci

temperaturowych

wilgotnosciowych
PN-EN 12664:2002

vvtesciwosc! cieplne materia/6w i wyrob6w tnuiowlenvct:
oporu

cieplnego

strumienia

metodami

cieplnego.

osioniete!

Suche i wilgotne

plyty

Okreslenie

gf7ejnej

czujnika

wyroby 0 srednim

i malym

oporze cieplnym
PN-EN ISO 10456:2004

Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych

;

obliczeniowych wetioscl cieptnycn
PN-EN ISO 160009:2009

Powietrze

wnetrz.

organicznycl1

z

Czesc

9, Oznaczanie

wyrob6w budowlanycl1 i

emisji

lotnych

zwiq_zk6w

wyposeienie. Badanie etnis]

metotie komorowq_
PN-EN 135011+A1 :2010

Klasyfikacja

ogniowa

wyrob6w

i element6w

Klasyfikacja na podstawie wynik6w bada/1 reakcji

'",

PN-83/N-03010

Statystyczna

kontrola jekosci.

budynk6w.

CZf?SC 1:

na oqien

Losowy wyb6r jednostek

produktu

do

pr6bki
Ustalenia Aprobacyjne GW VII1.21/2011, dot. wydzielania niebezpiecznych
budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011

substancji z wyrob6w
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Raporty i sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LK01-6011/11/R01

NK. Raport z badan plyty magnezowej 0 qrubosci nominalnej 11 mm,

Zaklad Konstrukcji i Element6w Budowlanych ITB, Warszawa, 2011
2) LK03-6011/11/R01

NK. Raport z badan plyt magnezowych 0 grubosciach nominalnych 6 i

20 mm, Zaklad Konstrukcji i Element6w Budowlanych ITB, Warszawa, 2011
3) 6011J11/R01 NK. Badania i opinia techniczna dotyczaca

plyt magnezowych, Zaklad

Konstrukcji i Element6w Budowlanych ITB, Warszawa, 2011
4) 6011/11/R01 NK. Badania plyt magnazowych oraz plyt warstwowych zgodnych z
wymaganiami ETAG 016 z rdzeniem ze styropianu i okladzinami z plyt magnezowych,
Zaklad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB, Warszawa, 2011
5) 6011/11/R01 NK

(LFS01-6011/11/R01NF).

Badania

plyt

magnezowych

oraz

plyt

warstwowych zgodnych z wymaganiami ETAG 016 z rdzeniem ze styropianu i okladzinami
z plyt magnezowych, Zaklad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB,
Warszawa, 2011
6) 6011.1.1/11/R01NK, Raport klasyfikacyjny reakcji na oqieri wg PN-EN 13501-1+A1:2010,
Zaklad Badan Ogniowych ITB, Warszawa, 2011
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