
    

Πάχος 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

R (m
2
 K/W) - 0,75 1,00 1,25 1,50 - - - - - - - - - - - -

Ονοµατεπώνυµο

Ιδιότητα

Τόπος 

Ηµεροµηνία 

Υπογραφή 

30-60

W/m K

Αντοχή σε συµπίεση κάθετα στην όψη 

Ανθεκτικότητα στην φωτιά έναντι των φυσικών 

συνθηκών, της γήρανσης, της υποβάθµισης 

0,039

<1

mm

m² K/W

W/m K

mm

kPa

µ

CS

Fp

RtF

R

λ

Ανθεκτικότητα στην φωτιά έναντι των φυσικών 

συνθηκών, της γήρανσης, της υποβάθµισης 

∆ύναµη συµπίεσης

Κατηγόρια Πάχους 

Θερµοπερατότητα

60

Υδατοπερατότητα

Αντοχή σε συµπίεση ή δύναµη 

συµπίεσης
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Stella Chadiarakou 

0,039

see below table

600

Χαρακτηριστικά Ανθεκτικότητας

Θερµική Αγωγιµότητα

Θερµοπερατότητα

Κατηγορία Ακαυστότητας

Σηµειακό Φορτίο 

∆ύναµη εφελκυσµού/κάµψης 

NPD

20

F

Ανθεκτικότητα στην φωτιά έναντι των φυσικών 

συνθηκών, της γήρανσης, της υποβάθµισης 

Ερπυσµός 

m² K/W see below table

Βραχυπροθέσµη απορρόφηση νερού 

Πάχος 

Θερµική Αγωγιµότητα

NPD

<3Μακροχρόνια απορρόφηση νερού 

T7

30-60

Θερµοπερατότητα

Z m2hPa/mg >50
Υδατοπερατότητα Αντίσταση υδρατµών 

Πάχος

∆είκτης Ηχοαπορρόφησης

∆υναµική ακαµψία 

Άµεσος δείκτης ηχοµείωσης 

Συνεχής αυτανάφλεξη

Αντίσταση ροής αέρα

Αντίσταση ροής αέρα

Συµπιεστότητα 

NPD

NPD

Συνεχής αυτανάφλεξη

Συντελεστή ηχοαπορρόφησης

∆είκτης Κτυπογενούς Θορύβου 

NPD

2

50

30

NPD

kPa

N

Euroclass

MN/m³

mm

mm

kPa.s/m²

kPa.s/m²

F

Η απόδοση του προϊόντους που παρουσιάζεται στα σηµεία 1 και 2 είναι σύµφωνο µε τις δηλωθείσες τιµές στο σηµείο 8. Η δήλωση Απόδοσης είναι αποκλειστική ευθύνη του 

κατασκευαστή όπως αυτός περιγράφεται στο σηµείο 4

RtF

s'

dL

c

AFr

AFr

RD

λD

dN

T

Wp

Wlp

d

TR

Xct, Xt

mm

Class

kg/m²

kg/m²

FIW No. 0751 διενήργησε  βάσει του συστήµατος (περιγραφή των καθηκόντων του τρίτου µέρους όπως προβλέπονται στο παράρτηµα V) και εξέδωσε (πιστοποιητικό 

σταθερότητας της απόδοσης, πιστοποιητικό συµµόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, εκθέσεις των δοκιµών/υπολογισµών - κατά περίπτωση). Το 

Κοινοποιηµένο Εργαστήριο Νο. 0764  διενήργησε του ελέγχους για την κατηγορία ακαυστότητας 

1  Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος

2  Αριθµός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του 

τοµέα των δοµικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4

3  Προτεινόµενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τοµέα δοµικών κατασκευών, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή

4  Όνοµα, εµπορική επωνυµία ή κατατεθέν σήµα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

5  Όπου εφαρµόζεται, όνοµα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου 

καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2

6  Σύστηµα ή συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τοµέα 

των δοµικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτηµα V.

7  Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά µε προϊόν του τοµέα δοµικών κατασκευών που καλύπτεται από 

εναρµονισµένο πρότυπο (όνοµα και αριθµός ταυτοποίησης του κοινοποιηµένου οργανισµού, κατά περίπτωση)

GR-2117-001GR-2117-001GR-2117-001GR-2117-001

AVCP - System 1

Αριθµός DoPΑριθµός DoPΑριθµός DoPΑριθµός DoP

BP-HD-BIT

Thermal insulation for buildings (ThIB)

∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ

not relevant

FIBRAN S.A.  56410, Thessaloniki, Greece 

FIBRANgeo BP-HD-BIT

NPD

Eναρµονισµένο πρότυπο

Euroclass

Ουσιώδη χαρακτηριστικά

Κατηγορία Ακαυστότητας

Απόδοση Μονάδα ΜέτρησηςΣύµβολο

Εκποµπή Επικινδύνων Ουσιών Εκποµπή Επικινδύνων Ουσιών 

∆ηλωθείσα απόδοση

Κατηγορία Ακαυστότητας


