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1. OPIS TECHNICZNYWYROBU
Przedmio|em niniejszel.Krajowej oceny Technicznej są piany po|iuretanoweT|GER,
produkowan€przezBoslik sp' z o.o', ul' Poznańska11b' sady' 62-080TarnowoPodgórne'w zakładzie
produkcyjnym
w Rumunii.
NiniejszaKrajowaocena TechnicznaÓbejmujenastępujące
typywyrobów:
_ pjanępo|iuretanową
o zamiennieslosowanychnazwachhand|owych|
T|GER GUNFoAM 750
przyużyciupistoletu,
|ubT|GER GUNFoA[4 850,ap|ikowaną
pianę po|iuretanowq
T|GER FoAM 750 |ub
o zamienniestosowanychnazwachhand|owych:
p|zyużyciudyszy zwęfykiem,
T|GER FoAM 85o' ap|ikowaną
- pianę po|iuretanową
o zamiennie stosowanychnazwach hand|owych:T|GER GUNFoAM
przy użyciupistoletu,
750 .10.c |ubT|GER GUNFoAM 850.10"c' ap|ikowaną
pianępo|iulelanową
T|GER FoAM 75o -10.c
o zamienniestosowanychnazwachhand|owych:
przyużyciudyszyz wężyk.em'
IubTIGER FoA[4 850 -10.c' ap|ikowanq
półsztywnymi
pianamipo|iurctanowymi'
Piany TlGER są jednoskładnikowymi'
wytważanymi
na
bazie żywicpo|iuretanowych
z udziałemśrodkaspieniając€ g o,produkowanymi
w postaci aerczo|u.
jch
Materiałdo
wytwarzaniadostarczanyjest w melalowychpojemnikachciśnien.owych'
Piany są
spienianew miejscuzastosowania'
a po ap|ikacji
twardniejq
na skutekabsoęcjiwi|gociz powietza.
cechy idenMkacyjne pian po|iuretanowych'
objętychn.niejsząKrajowąocenq Technicfnq,
oodanow załacznikuA.
2, ZAMIERZONEZASTOSOWANIE WYROBU
Piany po|iuretanowe
TIGER sq przeznaczonedo uszcze|nianiapżestŻeni międzyościeźami
a ościeżńicami
okien idrzwi' wykonanych z dlewna' meta|u |ub PVc' pŹy montażuokien
i drzwi (f wyjątkiemdrzwi k|asyfikowanych
w zakresie odporności
ogniowej)'przy czym montażten
powinienbyćwykonywany
z użyciemłącfnikówmechanicznych'
Piany po|iurelanowe'
objęte niniejsfą Krajowqocenq Technicznq'mogą być stosowanedo
wypełn.anianiewie|kichszcfe|in i pęknięćmiędfy e|ementamipżegród w budynku (z wyjątkiem
pżegródk|asńkowanychw zakresieodporności
ogniowej)'
Podczas slosowaniapian T|GER na|eżypŻest|zegaćwarunkówi techno|ogiiich naktadania'
okreś|onych
w instrukcjiproducentaoraz warunkówmontażudrzwi iokien' okreś|onych
w inskukcjach
ploducentówtych wyrobów Przed pŻystąpjeniemdo uszcze|nianiana|eżysprawdzićprawidłowoŚĆ
promieniowania
osadzeniaizamontowaniaoŚcieżnicy'Piany na|eŹychroniĆpżed działaniem
UV przez
osłonięcie
kitem|ubinnymiwyrobami'odpornymina dz.ałanie
odpowiednim
warunkóWatmosferycznych'
pianyw pob|iżu
Nie na|eżyużywaĆ
otwańegoognia'
pracz użyciempiantemperatura
powinnawynosiĆ:
W czasiewykonywania
otocfeniai podłoża
+lOoC+ +35"C- w przypadkupian TIGER GUNFOAI\4750 / TIGER GUNFOAN4850 i TIGER
FOAM 750 / TIGER FOAM 850.

'
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-10'C + +35"C- w przypadku
pianTIGER GUNFOAM 750 -10"Ci TIGER GUNFOAM850
-10'c i TIGERFOAM750-10'C/ TTGERFOAM850-10'C.
Piany po|iuretanowe,
objęte niniejsząKrajowqocena Techniczną'powinnybyĆ stosowane
zgodniezl
dokumentacjq
zastosowania,
normami
technicznąopracowanqd|aokreś|onego
obowiązujqcymi
i przepisami techniczno.budow|anymi'
a w szczegó|nościz rozpołzqdzeniem|\/|inistra
,l2
|nfrastruktury
z dnia
kwietnia2002 .. w sprawie warunkówtechnicznych,jakim powinny
(Dz' U- z 2015 |', poz.1422'z pÓźniejszymi
odpowiadać
budynkii ich Usytuowanie
zmianami)'
postanowieniami
niniejszejKrajoweiOcenyTechnicznej,
_ wytycznymiokreś|onymi
w instrukcjistosowaniawy.obów, opracowanejprzez producenta
i dosta.czanejodbiorcomwyrobów'

3. wŁAŚcMośc|użrrKowEwYRoBuI METoDYzAsTosoWANEDo |cHocENY
3'1. Właściwości
użytkowewylobu
WłaściwoŚci
użytkowepian po|juretanowych
T|GER GUNFoA|VI750 / T|GER GUNFoA|\'4850
iTIGER FOAM 750 /TIGER FOAM 850 podanow tablicy1.
pian po|iuretanowych
WłaŚciwości
użytkowe
TIGER GtJNFoAM 750 -10.c / T|GER GUNFoA|\4
850 -10'C i TIGER FOAI\4750-10'C / TIGER FOAI\4
850 -10'C oodanow tablicv2.
Tablica 1
właściwościUżytkowe
Poz.

I

2

zasac|nIcz6
charakt€ r ystyki
2
pianyw szcfe|inie
PŻyrostvlysokości
(slopieńekspansji)'%
pfy 10%
Naptężenie
ściskające
odksaałc€ n iu'kPa

TIGER
GUNFOAII750

NGER
FOAir 750/..

3

4

5

44 ! 10./.

145 r 10%

p.3.2.1

ż30

PN-EN 826:2013
na próbkach
(50x s0 x 25) mm

3

wy|fymałicśĆ
na rozciqganieprostopadłe
do powieŻchniczołowych'
kPa

>90

PN-EN 1607:2013
na póbkach
(50x 50 x 25) mm

4

Wytzymałość
na ścinanie'
kPa
>50

PN-EN 12090r2013
na próbkach
(250x50 x 25) mm

5
6
7

piany,kPa' ap|ikowanej
PrzyczepnośĆ
wtemp' +1ooc'do podłoŹa
z drewna.
metalui PVC-U
piany'kPa' aplikowanej
Przyczepność
wtemp'+35oc'do podłoŹa
z drcwna,
metalui PVC-U
po 24 h wwodzięp|zy
Nasiąk|iwośó
częściowym
zanurzeniu'kg/ń.

ż80

PN-EN160712013
na pńbkach

>80

(50x 50 x 20) mm
PN-EN 160912013
na próbkach
(150x 150x 25) mm .

zaĘcfnikA do Krajowejoceny Technic./nej
|TB.Kol-2018/0612
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Tablica1, c.d.
właściwości
użytkowe
Za6adnicz6charaKeryBlyki
2
slab.|ność
wymialowa'po 24 h wtemp'
+40oci Wilgotności
wzg|ędne)95%' o/o'

TIGER
GUNFOAII750

TIGER

3

Metodyoceny
5
PN-EN 16M2013
na pńbkach

. długości
i szerokości
. grubości
(kierunek
wzroslupiany)

!5
19

(100x 100x 25)mm

Tablica 2
właściwościużytkowe
zasadnicżecharakterystyki

2

3

2
piany
Przyrosl wysokości
w szcze|inie
(stopieńekspansji),
%
Naprężenie
ściskajqc€przy10%
odkształceniu'
kPa
WytŻymałość
na rozciaganieproslopadłi-.
kPa
do powiezchniczołowych'

GUI'IFOAIV750
-10.c/...

TIGER
FOArlt 750

Melodyoceny

-to.c/...
5

3

130r 10%

38 t 10%
ż20

>80

p.3.2.1
PN-EN 826:2013
na próbkach
o wymiarach
(50x 50 x 25) mm
PN-EN 1607:2013
na pńbkach
(50x50 x 25)mm

4

kPa
Wy'Źymałość
na ścinanie'

ż45

PN-EN 12090r2013
na próbkach
(250x 50 x 25) mm

5
6
7

PrzyczepnoŚćpiany'kPa,ap|ikowanej
w temp'.1ooc,do podłoża
z drewna,
metalui PVC-U
piany'kPa' ap|ikowanej
Przyczepnośó
wlemp. +35oc'do podłoża
z drewna'
metalui PVC-U
po 24 h w wodzięprzy
Nasiąk|iwość
częśdowym
zanurzeniu'kg/m.

ż75

PN-EN1607:2013
na próbkach

ż65

(50x 50 x 20) mm

ś0'5

PN-EN 1609:2013
metodaA,
na próbkach
( 150x 150x 25)mm

I

po 24 h wlemp'
slabi|ność
wymiarowa'
+40oci wi|gotności.,tzg|ędnej
95%' %'
- długości
i szerokości
- grubości
(kierunek
wzrostupiany)

PN-EN 1604:2013
na próbkach

r9

3.2. Melody zastosowanedo oceny właściwości
uźytkowych
|\,'|etody
ocenypodanow tab|icach1 i 2 oĘz w p. 3.2'1.

(100x 100x25)mm

'
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3.2.1. sprawdzenie przyrostu wysokości piany w 8zcze|inie (5topnia ekspansii).
sprawdzenieprzyrostuwysokościpiany wykonujesię poprzez spienieniepiany w formie w postaci
metrowejszcfe|inyo szerokościi wysokości30 x 30 mm' Do badaniapżygotowujesię dwie formy
po ap|ikacjiPiany
(szcze|iny)'
Bezpośrednio
dojednejformy'najej powierzchnię
nakladasię drugqformę
i po 24 godz. od spienienia,przy pomocysuwmiarkiz dokładnością
nie mniejsząniŹ 0,1 mm, mierzy
wysokoŚćpianyw połowie
długoŚcifomy oraf w od|egłości
10 cm od końcówszcze|iny'Uzyskanywynik
wysokośc.
wzrostu piany na|eżyodnieśćdo wysokościpieMotnegoWype,łnienia
szcze|inyipodać
w procentach.Pojemnikf pianąi formyprŹedbadaniemk|imatyfujesię przez 24 qodz.w warunkach
|aboratoryjnych.
WynikiembadaniajestwańośĆ
Średniauzyskanaz co najmniejtŹech pomiarów'

4. PAKoWANIE,TMNSPoRT I sKŁADoWANIEoRAz sPosÓB zNAKowAN|AwYRoBU
Piany po|iuretanowe'
objęte niniejszqKąowq ocenq Techniczną'powinnybyó dostarczane
w orygina|nychopakowaniachproducentaw sposób zapewniającyniezmienność
ich właściwoŚci
technicrnych.
Piany możnapŻewozićdowo|nymi
środkami
transpońu'w sposób zabezpieczający
opakowania
pżed usfkodzeniemmechanicznym,
zgodniez inskukciąproducenta'
Piany powinnybyć przechow)^vane
w pomieszczeniachsuchych' p.zewiewnych,z da|a od
uŻqdzeń gąejnych' w sposób zapewniającybezpieczeństwoskładowaniai niezmienność
ich
właściwości
technicznych.
powinienbyć zgodny z rczpo|zĄdzeniem
sposób znakowaniawyrobówznakiembudow|anym
l\4inislraInfrastruktury
i Budownictwaz dnia 17 listopada2016 r. w sprawiesposobu deklarowania
właŚclwoŚciużytkowych
wyrobów budowlanychoraz sposobu znakowaniaich znakiem budow|ahym
zmianami)'
|Dz'U' z2016 |.'poz.1966'z póżniejszymi
powinnytowarzyszyć
oznakowaniuwyrobuznakiembudow|anym
następujące
informacje:
- dwie ostatniecyfry roku' w którymznak budowlanyzostałpo raz pieMszy umieszczony.
na
wyrobiebudowlanym,
- nazwa i adres siedzibyproducenta|ubznak idenqńkacyjnypozwa|ajqcy
jednoznacznieokreś|ić
nazwęiadres siedzibyproducenta'
.

nazNa i oznaczeńie typuwyrobu budow|anego'

- numer i rok wydania krajowejoceny technicznej,zgodnie f którq zostałyzadek|arcwane
(|TB-KoT-201
właściwości
uŹytkowe
8i0612wydanie1)'
- numerkrajowejdek|aracji
właściwości
uŹytkowych'
poziom|ubklasazadek|arowanych
właŚciwości
użytkowych'
- adres stronyinternetowej
jeże|ikąowa dek|aracjawłaściwości
jest na
producenta.
użytkowych
'

niejudostępniona'

powinnabyĆdostarczanaalbo udostćpniana
W|az z k.ajowqdek|aracją
właściwości
użytkowych
w odpowiednichprzypadkachkańa charakterystyki
i/lub informacjeo substancjachniebezpiecznych
(WE) nr 1907/2006
zawańychw wyrobiebudow|anym,
o którychmowaw ań' 31 |ub33 rozpo|zqdzenia
Par|amentuEuropejskiegoi Rady w sp.awie lejestracji.oceny, udzielaniazezwo|eńi stosowanych
(REAoH) i utwoŻeniaEuropejskiej
ograniczeńw zakresieohemika|iów
Agencjichemika|ióW

lEl!'
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PonadtooznakowanieWyrobubudow|anego,
stanowiącegomieszaninęniebezpiecznąwedług
|ozpolządzenia REACH' powinno być zgodne z wymaganiami rczpo|zadzenia WE) ff 1272D008
Parlamenlu Europejskiegoi Rady w sprawie klasyfikacji,oznakowaniai pakowania substancji
i mieszanin (cLP), zmieniającegoiuchy|ajqcego dy.ektyw 67/548/EWG i 1999/45ME oraz
(WE) nr 1907/2006.
zmieniającego
rozpotzqdzenie

5. ocENA IWERYF|KAoJA
sTAŁoŚcIwŁAŚcWoŚc| użrrKowYcH
5.1. Kraiowy systom ocgny i we]yfikacji3tałości
wlaściwości
użytkowych
zgodniez.ozpofądzeniem Miniska |nfrastruktury
i Budownictwaf dnia 17 |istopada2016 r.
w sprawie sposobu dek|arowaniawłaŚciwości
użytkowychwyrobów budow|anychoraz sposobu
znakowania
ich znakiembudow|anym
fmianami)ma
|Dz' U' z2016..' poz. 1966,z póżniejszymi
zastosowanie
system3 oc6nyiweMkacji stałości
właściwoŚci
uŹlkowych'
5.2. Badanietypu
Właściwości
użytkowe'ocenioneW p- 3' stanowiąbadanietypu wyrobu'dopóki nie nastąpią
zm.anysurowców'składników'
|ubzakładuprodukcyjnego'
Iiniiprodukcyjnej
5,3, Zakladowakontrolaprodukcji
Producent powin.en mieć wdrożonysystem zaktadowej kontro|jprodukcji w zakładzie
produkcyjnym.Wszystkie e|ementytego systemu' wymagania i postanowienia'pŻyję|e pżef
p.oducenta'powinnybyćdokumentowane
w sposób systematyczny,
wformiozasad i procedur'w.łącznie
f fapisami f prowadzonychbadań' zakładowakontro|aprodukcjipowinna być dostosowanado
techno|ogiiprodukcji i fapewniać utrzyńanie W produkcji seryjnej dek|arowanychwłaŚciwości
użytkowych
wyrobu'
zakładowakontro|aprodukcjiobejmujespecyfikacjęisprawdzan.e surowców iskładników,
kontro|ęibadania w procesiewytwarzaniaoraf badaniakontro|ne(wedługp' 5.4)' prcwadzÓnep|zez
producónta zgodnie z usta|onymp|anem badań oraz według zasad i procedur okreś|onych
w dokumentacji
produkcji'
zakładowej
kontro|i
Wyniki kontro|iprodukcjipowinnybyć systematycznierejestrowane'zapisy rejestrupowinny
potwierdzaĆ.że wyroby spełniająkryteria oceny i weryfikacjistałościwłaściwości
użytkowych.
Poszczegó|newyroby|ub pańie wyrobówizwiąfane f nimi szczegółyprodukcyjnemuszq byćw pełni
moz|iwedo idenMkacji i odtwożenia'
5.4, Badania kontrolno
5.4.1.Program badań. Programbadańobejmuje|
b) badaniaokreśowe'

'
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5.4.2.Badania bieżące.Badaniabieżaceobejmująsprawdzenie|
a) gęstościpozornejcałkowitej'
b) cfasu cięcia'
5.4.3'Badania okresowe.Badaniaokresoweobejmujqsprawdzenie:
napręzenia
Ściskającego
PEy 10%odkształceniu'
na rozciąganie'
o) lvytŻymałości
wymiarowej.
stabiIności
badań
5.5. czę5tot|iwość
BadaniabieżqcepowinnybyĆprowadzonezgodniez Ustalonymp|anembadań,a|e nie rzadfiej
pańii wyrobÓw powinna być okreś|ona
w dokumentacji
niż d|a kaŹdej pańii wyrobów Wie|kośĆ
produkcji.
f akładowej
kontro|i
Badaniaokresowepowinnybyćwykonywanenie żadziejniżraz na 3 |ata'
6. POUCZENIE
6.1. Krajowa ocena Techniczna |TB.KoT.2018/0612wydanie 1 jest pozytywnąoceną
pian po|iuretanowych
T|GER, które zgodnie
właściwości
użytkowych
tych zasadniczychcharakterystyk
wymagań
z zamierzonyrn
zastosowaniem'
wynikającym
z postanowień
oceny' mająwpływna spełnienie
podslawowych
przezobiektybudowiane,
w którychwy.ób będziezastosowany.
6.2- rlaic'V.laocena Techniczna lTB-KoT-2o18/o612wydanie 1 nie jest dokumeĘtem
f nakiembudowlanym.
upoważniajqcym
do oznakowaniawyrobubudow|anego
zgodnie z ustawąo wyrobachbudowIanych
z dnia 16 kwietnia2004 |. w|az z późniejszymi
zmianami(tekstjedno|ity:
Dz' U' z2016 |', poz' 1570,z póŹniejszymi
zmianami)Wyroby'którychdotyczy
n.niejszaKrajowaocena Techniczna,mogą być wprowadzonedo obrotu|ub udostępnianena ryhku
właściwoŚci
użytkowych,
spożadził
krajowym,jeże|iproducentdokonałoceny iweryfikacji stałości
użytkowych
zgodniez Krajowqocena TechnicznąlTB-KoT-2018/0612
krajowądek|aracjęwłaśdwości
przepisami'
zgodniez obowiązującymi
wydanie1 i oznakował
wyrobyznakiembudowlanym'
6.3. Krajowa ocena Techniczna |TB.KoT-2018/0612wydanie 1 nie narusza upE|wnień
pŻemysłowej'a w szczegó|ności
ustawy z dnia
wynikajacychf pżepisów o ochronie własności
przemysłowej
(tekstjedno|ity:Dz' U. z 2017 |'' poz' 776\'
30 czerwca 2000 r' - Prawo własności
Zapewnienietych uprawnieńna|eżydo obowiązkówko|zystajqcychf niniejsfej Krajowejoceny
TechnicznejITB.
za ewentua|ne
6.4. |TB wydajqc Krajowqocenę Technicznanie bierze odpowiedzia|noŚci
nafuszenieprawwyĘcznychi nabytych'
za ich
6'5. Krajowaocena Technicznanie zwa|niaproducentawyrobówod odpowiedzia|ności
prawidłowqjakość,a lvykonawcóWrobót budow|anychod odpowiedzia|ności
za ich właŚciwe
zastosowante,

lEl!'
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na ko|ejneokresy'nie dłuższe
6.6.WahośćKrajowejoceny Technicfnejmożebyćprzedłużana
niż5 |at.
7' wYKAz DoKUMENTÓW wYKoRzYsTANYcH w PosTĘPowANIU
7.1. Rapońy, sp.awozdaniaf badań,oceny, k|asyfikacje
1'J LzMo1-0204ah7|z00NzM'Rapoń z badań' zakład |nżynieriilvlateriałówBudow|anychITB'
waszawa2017 r.
2.) LzMo2-0204aI17|z00NzM'Rapoń z badań' zakład |nżynieriilvlateriałówBudow|anychlTB'
Warczawa2017t.
7.2. Normy i dokumentyf\riązane
PN-EN 826:2013

Twotzwa sżuczne porowatei gumy określaniezachowaniaprzy ściskaniu

PN-EN 1604:2013

Wyroby do izolacji cbp]nej w budownbtwb, okraśIaniestabilnoścjwymiarcwej
w okregonychwarunkachterńperaturcwwhi wilgotnościowch

PN.EN 1607:20'13

Wyroby do izolacii cieplnej w budownicl,vvie' okreśIanie wytrzynałości
na rozciąganieprostÓpadledo powieżchniczołowch

PN-EN 1609:2013

Wyrobydo izolacji cieplnej w budownicfuvb'określaniekńtkotrwatojnasiąkliwości
wodąnetodą częściowego
zanurzenia

PN.EN 12090:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w
przy ścinaniu

budownicfuvb. okreśIenie zachowanja

RapońTechniczny

Test nethods fc,r foam adhesives for External Thermal Insulalion composite
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załącznik
A.
pianpoliuretanowych
Tablica A1. Cechy identyfikacyjne
TIGER GUNFOAM 750i TIGER GUNFOAM 850 i TIGER FOAM 750/ TIGER FOAM 850
Wymagania
c€ c hy idenlyfikacine

2

1

2

TIGER
GUNFOAM 750/
3

TIGER
FOAIII750 /

Metodybadań
5

Gęstośćpozomacałkowita'kg/m"

21 ! 15%

2a + 150/0

czas cięcia'min.

32 ! 10o/o

45 t 10%

EorA TR 046r

J gęstośćpozoma całkowitąsprawdza s.ę wg EoTA TR 046, z modyfikacjąpżygotowaniaprób€k do badań
(bgz przycinaniapńbek na końcachodcinków)

Tablica A2. Cechy identlikacyjnepian poliuretanowych
TIGER GUNFOAI\4750 .10"C / TIGER GUNFOAM 850 -10'C
aTTGERFOAM 750 -10'C / TTGERFOAM 850 -10'C
WF.ganla
Poz.

c€chy |dentyikac'ne

TIGER
GUNFOAM 750

TIGER
FOAl,l 750

Metody badań

3

4

5

-10"c/ ..,

2

-10"c/...

2
Gęslośćpozomac€|kowita, kg/m.

18r '15%

34 r 150/.

czas cięcia'min'

25 !.100/o

54 t 10'/o

EorA TR 0461

] gęstośćpozomą cat'rcwitąspEwdza się wg EoTA TR 046' z modyfkacja pzygotowania próbek do badań
(bef przycinaniapóbek na końcachodcjnków)
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