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1. PRZEDMIOT APROBATY
Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest klej poliuretanowy o stosowanych zamiennie
nazwach handlowych Soudabond Construct i Solbet Smart Klej – Piana do bloczków,
przeznaczony do wznoszenia ścian działowych z betonu komórkowego.
Producentem wyrobu objętego Aprobatą jest firma SOUDAL Sp. z o.o., 05-152 Czosnów,
Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 7. Wyrób objęty Aprobatą produkowany jest w zakładach
produkcyjnych: Soudal NV Turnhout, Belgia i Soudal Manufacturing, Pionki, Polska.
Klej Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków jest jednoskładnikową,
niskoprężną, półsztywną pianą poliuretanową. Materiał do jej wytwarzania (pre-polimer
poliuretanowy i dodatki) dostarczany jest w metalowych pojemnikach ciśnieniowych. Klej objęty
Aprobatą jest spieniany przy aplikacji w miejscu zastosowania (in-situ), a po aplikacji twardnieje
na skutek absorpcji wilgoci (polimeryzacja z udziałem wilgoci).
Wymagane właściwości techniczne kleju poliuretanowego, objętego Aprobatą, podano
w p. 3.
2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
Klej poliuretanowy Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków jest
przeznaczony do łączenia elementów ścian działowych (bloczków) z autoklawizowanego betonu
komórkowego.
Do wykonywania ścian działowych z zastosowaniem kleju objętego Aprobatą należy
stosować bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego (gazobetonu) typu Z (rys. 1),
spełniające wymagania normy PN-EN 771-4:2012:


o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 450 kg/m3 (klasy gęstości 500) i średniej
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2 (klasy wytrzymałości na ściskanie
nie niższej niż 2,5) lub



o gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 550 kg/m3 (klasy gęstości 600) i średniej
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 3 N/mm2 (klasy wytrzymałości na ściskanie nie
niższej niż 3).
Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny mieć grubość 100 ÷ 120 mm,

a odchyłki wymiarów bloczków powinny być nie większe niż wartości określone dla kategorii
odchyłek TLMB według normy PN-EN 771-4:2012.
Klej poliuretanowy, objęty Aprobatą, może być również stosowany do wykonywania
elementów aranżacji wnętrz (np. obudowy) z bloczków j.w., o grubości 60 ÷ 120 mm.
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Ściany działowe z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego łączonych klejem
Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków, o grubości nie mniejszej niż
100 mm i wysokości do 3,5 m, mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej, w pomieszczeniach dostępnych dla ludzi, w zakresie wynikającym z p. 3.2 ÷ 3.4.
Przy projektowaniu ścian działowych z bloczków z autoklawizowanego betonu
komórkowego z zastosowaniem kleju Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do
bloczków, zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1:2010, powinny być przyjmowane:


charakterystyczna wytrzymałość muru na rozciąganie przy zginaniu, w przypadku
zniszczenia w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych: fxk1 = 0,44 N/mm2,



charakterystyczna wytrzymałość muru na rozciąganie przy zginaniu, w przypadku
zniszczenia w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych: fxk2 = 0,43 N/mm2.
Powyższe właściwości wytrzymałościowe dotyczą muru z wypełnionymi klejem (pianą)

spoinami wspornymi i czołowymi (poziomymi i pionowymi powierzchniami bloczków).
Powierzchnie bloczków, na które nakładany jest klej Soudabond Construct / Solbet Smart
Klej – Piana do bloczków, należy oczyścić z zanieczyszczeń obniżających przyczepność.
Zaleca się zwilżenie powierzchni bloczków wodą. Murowanie powinno odbywać się, gdy
temperatura otoczenia i elementów murowych wynosi od +5°C do +30°C. Aplikacja kleju
Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków odbywa się za pomocą pistoletu,
pasmami o szerokości ok. 30 mm, w osiach elementu murowego. Klej powinien być nakładany na
wsporne (poziome) i czołowe (pionowe) powierzchnie bloczków.
Czas otwarty (tj. czas zachowania zdolności klejenia w temperaturze +23ºC i przy
wilgotności względnej 50%) kleju Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków,
wynosi 5 minut (optymalny czas otwarty: 3 minuty). Korygowanie położenia elementu murowego
może być wykonywane w czasie nie dłuższym niż 5 minut od połączenia elementów. Czas
wiązania kleju objętego Aprobatą wynosi 2 h.
Warunki przygotowania kleju poliuretanowego, objętego Aprobatą, do aplikacji oraz
warunki jego stosowania powinna określać instrukcja opracowana przez Producenta wyrobu,
uwzględniająca wymagania niniejszej Aprobaty.
Klej poliuretanowy, objęty Aprobatą, powinna być stosowana zgodnie z:


dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania,



obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002,
poz. 690, z późniejszymi zmianami),



postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB.
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3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
3.1.

Wymagane

właściwości

techniczne

kleju

poliuretanowego

Soudabond

Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków
Wymagane właściwości techniczne kleju poliuretanowego Soudabond Construct / Solbet
Smart Klej – Piana do bloczków podano w tablicy 1.
Tablica 1
Poz.

Właściwości

1

2
Gęstość pozorna (całkowita, z naskórkiem), kg/m ,
piany aplikowanej w temp. +23ºC i RH 50%

2

Stabilność wymiarowa, %, po 48 h w temp. +40ºC
i RH 90%, w kierunku:
- długości i szerokości
- grubości (kierunek wzrostu piany)

4

Metody badań

3

4

22  15%

p. 5.6.2

5
6

PN-EN
1604:1999+A1:2006
na próbkach bez naskórka
(100 x 100 x 25) mm,
spienianych w szczelinie
o wys. 30 mm

3

1

3

Wymagania

Wytrzymałość na rozciąganie (prostopadle do
płaszczyzny sklejenia), kPa, połączeń klejowych
w układzie: bloczek klasy 600 – klej poliuretanowy
− bloczek klasy 600, wykonanego przy czasie
otwartym 3 minuty (od zakończenia aplikacji),
bez korekty położenia i przechowywanego 24 h
w warunkach laboratoryjnych
Wytrzymałość na rozciąganie (prostopadle do
płaszczyzny sklejenia), kPa, połączeń klejowych
w układzie: bloczek klasy 500 – klej poliuretanowy −
bloczek klasy 500:
 wykonanego przy czasie otwartym 3 minuty,
bez korekty położenia i przechowywanego 24 h
w warunkach laboratoryjnych








≥ 350

PN-EN 1607:1999
oraz p. 5.6.1

≥ 250

wykonanego przy czasie otwartym 5 minut, bez
korekty położenia i przechowywanego 24 h w
warunkach laboratoryjnych

≥ 250

wykonanego przy czasie otwartym 3 minuty,
z korektą położenia po 3 minutach i
przechowywanego 24 h w warunkach
laboratoryjnych

≥ 250

wykonanego przy czasie otwartym 3 minuty,
z korektą położenia po 5 minutach i
przechowywanego 24 h w warunkach
laboratoryjnych

≥ 250

wykonanego przy czasie otwartym 3 minuty,
bez korekty położenia i przechowywanego 2 h
w warunkach laboratoryjnych

≥ 300

PN-EN 1607:1999
oraz p. 5.6.1
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Tablica 1 c.d.
Poz.

Właściwości

Wymagania

Metody badań

1

2

3

4

5

Wytrzymałość na ścinanie, kPa, połączeń
klejowych w układzie: bloczek klasy 500 – klej
poliuretanowy − bloczek klasy 500, wykonanego
przy czasie otwartym 3 minuty, bez korekty
położenia i przechowywanego:

PN-EN 12090:2000



15 minut w warunkach laboratoryjnych

 70



2 h w warunkach laboratoryjnych

 70



24 h w warunkach laboratoryjnych

 70

oraz p. 5.6.1

3.2. Odporność ściany działowej z bloczków z betonu komórkowego łączonych
klejem poliuretanowym Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków na
obciążenie liniowe
Ściana działowa z bloczków z betonu komórkowego łączonych klejem Soudabond
Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków, zamocowana mechanicznie na trzech
krawędziach (co najmniej co trzecia warstwa bloczków mocowana mechanicznie; górna krawędź
ściany niezamocowana), powinna spełniać kryteria sztywności (ugięcie nie większe niż 1/400 H;
H - wysokość ściany i H ≤ 3,5 m) przy działaniu obciążenia liniową siłą poziomą, o wartości nie
większej niż 200 daN/m, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki.
3.3. Odporność ściany działowej z bloczków z betonu komórkowego łączonych
klejem poliuretanowym Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków na
obciążenie mimośrodowe
Ściana działowa z bloczków z betonu komórkowego łączonych klejem Soudabond
Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków, zamocowana mechanicznie na trzech
krawędziach (co najmniej co trzecia warstwa bloczków mocowana mechanicznie; górna krawędź
ściany niezamocowana), nie powinna wykazywać widocznego, trwałego uszkodzenia ani
deformacji pod obciążeniem skupionym o wartości 100 daN, działającym w odległości 30 cm od
ściany (na ramieniu), przy czym ugięcie nie powinno być większe niż 1/500 H i 5 mm;
H - wysokość ściany i H ≤ 3,5 m.
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3.4. Odporność ściany działowej z bloczków z betonu komórkowego łączonych
klejem poliuretanowym Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków na
uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
Ściana działowa z bloczków z betonu komórkowego łączonych klejem Soudabond
Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków, o wysokości nie większej niż 3,5 m,
zamocowana mechanicznie na trzech krawędziach (co najmniej co trzecia warstwa bloczków
mocowana mechanicznie; górna krawędź ściany niezamocowana), powinna spełniać wymagania
odporności na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim o masie 50 kg, dla I, II, III i IV kategorii
użytkowania według Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003
„Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych” (kategorie pomieszczeń A, B, C1 ÷ C5,
D i E).
W wyniku uderzenia ciałem o masie 50 kg z wysokości 24 cm (energia uderzenia 120 Nm)
ściana działowa powinna zachować funkcjonalność, a trwałe przemieszczenie ściany nie powinno
być większe niż 5 mm. W wyniku uderzenia ciałem o masie 50 kg z wysokości 80 cm (energia
uderzenia 400 Nm) nie powinno nastąpić trwałe uszkodzenie ściany.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Klej poliuretanowy, objęty Aprobatą, powinien być pakowany w szczelnie zamykane
opakowania producenta, zabezpieczające przed wylaniem i zmianą właściwości technicznoużytkowych oraz przechowywany i transportowany w sposób zapewniający zabezpieczenie przed
zniszczeniem lub mechanicznym uszkodzeniem opakowań.
Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej
następujące dane:


nazwę i adres producenta,



nazwę handlową wyrobu,



pojemność netto lub pojemność netto i masę netto,



okres przydatności do stosowania,



warunki przechowywania i transportu,



nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9080/2013,



numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,



znak budowlany.
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozpo-

rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
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zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198/2004, poz. 2041).
Ponadto, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012
r., poz. 445) oraz dołączania informacji określającej zagrożenia dla zdrowia lub życia, wynikające z
karty charakterystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH), do wyrobu powinna być dołączona dokumentacja w odpowiedniej
formie, zawierająca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOŚCI
5.1. Zasady ogólne
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 (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym
i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności
z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9080/2013 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobu objętego Aprobatą
Techniczną ITB AT-15-9080/2013 dokonuje Producent, stosując system 4.
W przypadku systemu 4 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację
zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9080/2013 na podstawie:
a)

wstępnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie,

b)

zakładowej kontroli produkcji.
5.2. Wstępne badanie typu
Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-

użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstępne badanie typu obejmuje:

AT-15-9080/2013


stabilność wymiarową,



wytrzymałość na rozciąganie,



wytrzymałość na ścinanie,



odporność ściany działowej na obciążenie liniowe,



odporność ściany działowej na obciążenie mimośrodowe,



odporność ściany działowej na uderzenie,



charakterystyczną wytrzymałość muru na rozciąganie przy zginaniu.
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Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości
techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności.

5.3. Zakładowa kontrola produkcji
Zakładowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikację i sprawdzanie surowców i składników,
2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i
procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.
Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB
AT-15-9080/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby
lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do
identyfikacji i odtworzenia.
5.4. Badania gotowych wyrobów
5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:


badania bieżące,



badania okresowe.
5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie gęstości pozornej.
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:



stabilności wymiarowej,



wytrzymałości na rozciąganie (po czasie otwartym 3 minuty),



wytrzymałości na ścinanie (po 15 minutach w warunkach laboratoryjnych).
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5.5. Częstotliwość badań
Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie
rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w
dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata.
5.6. Metody badań
Badania właściwości technicznych powinny być wykonywane według norm podanych
w tablicy 1 oraz podanego poniżej opisu przygotowania próbek. Otrzymane wyniki badań należy
porównywać z wymaganiami podanymi w tablicy 1.
5.6.1. Przygotowanie próbek w warunkach laboratoryjnych. Przed badaniem elementy
murowe i klej poliuretanowy w opakowaniu sezonuje się przez 24 godziny w kontrolowanych
warunkach laboratoryjnych: w pomieszczeniu o temperaturze 23 ± 2 °C i wilgotności względnej
powietrza 50 ± 5 %.
Do badań wytrzymałości na rozciąganie należy przygotować próbki połączeń klejowych.
Do oczyszczonej z zanieczyszczeń obniżających przyczepność i zwilżonej wodą (np. przy użyciu
pędzla) powierzchni wsporczej bloczka należy przykleić kostki z betonu komórkowego
o wymiarach 50 x 50 x 50 mm. Po sklejeniu próbki należy docisnąć; grubość spoiny powinna
wynosić ok. 1 mm. Nakładanie kleju odbywa się za pomocą pistoletu na powierzchnię wsporczą
dolnego elementu. Klej powinien pokrywać całą powierzchnię łączonych elementów.
Klejenie elementów należy wykonywać bezpośrednio po aplikacji kleju lub, w przypadku
próbek, gdzie uwzględnia się czas otwarty − po okresie deklarowanym przez producenta, a w
przypadku próbek, gdzie uwzględnia się możliwość korekty położenia elementu murowego − po
okresie deklarowanym przez producenta.
Do badań wytrzymałości na ścinanie należy przygotować fragment bloczka o wymiarach
250 x 50 mm, kostki z betonu komórkowego j.w. i klej. Nakładanie kleju należy wykonać zgodnie
z powyższym opisem.
5.6.2. Sprawdzenie gęstości pozornej (całkowitej). Badanie należy wykonywać na
próbkach piany spienionej swobodnie, w postaci pojedynczych odcinków „sznura” o długości ok.
15 cm i średnicy nie mniejszej niż 30 mm. Odcinki sznura należy nanosić na płaską powierzchnię
wyłożoną folią. Próbki powinny być pozostawione w warunkach spieniania (p. 5.6.1) przez okres
14 dni. Po 14 dniach od spienienia każdą z sześciu przygotowanych próbek (z naskórkiem) należy
zważyć z dokładnością do 0,01 g, określając jej masę m. Próbki należy kolejno zanurzać w
napełnionym wodą cylindrze pomiarowym z podziałką 10 cm3 (objętość początkowa wody v0)
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i odczytywać zwiększoną objętość (v1). Gęstość pozorną ρ, w kg/m3, należy obliczać ze wzoru:
ρ = [m : (v1 - v0)] · 1000. Wynik badania stanowi średnia z sześciu pomiarów.
5.6.3. Sprawdzenie odporności ściany działowej na obciążenie liniowe, obciążenie
mimośrodowe i uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Badania wykonuje się na ścianach
działowych o wysokości 3,5 m i szerokości 4,5 m, wykonanych z bloczków z betonu
komórkowego o wymiarach 590 x 240 x 100 mm, połączonych klejem i zamocowanych
mechanicznie na trzech krawędziach (co najmniej co trzecia warstwa bloczków mocowana
mechanicznie; górna krawędź ściany niezamocowana). Klej należy nakładać jednym pasmem o
szerokości ok. 3 cm, na powierzchnie wsporne (poziome) i powierzchnie czołowe (pionowe)
bloczków.

Badania

należy

wykonywać

według

Wytycznych

do

Europejskich

Aprobat

Technicznych ETAG Nr 003 oraz Instrukcji ITB Nr 470/2012.
5.7. Pobieranie próbek do badań
Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N-03010.
5.8. Ocena wyników badań
Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE
6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9080/2013 jest dokumentem stwierdzającym
przydatność kleju poliuretanowego Soudabond Construct / Solbet Smart Klej – Piana do
bloczków do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień 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 (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyrób, którego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, może być wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym
i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności
z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9080/2013 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie
własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca
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2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków
korzystających z wyrobów będących przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej.
6.3. ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą
jakość wyrobu oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe jego
zastosowanie.
6.5. W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kleju poliuretanowego Soudabond
Construct / Solbet Smart Klej – Piana do bloczków, należy zamieszczać informację o udzielonej
temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT-15-9080/2013.

7.

TERMIN WAŻNOŚCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9080/2013 jest ważna do 21 czerwca 2018 r.
Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej
Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego
dokumentu.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i zalecenia związane
PN-EN 771-4:2012

Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

PN-EN

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności

1604:1999+A1:2006

wymiarowej

w

wilgotnościowych

określonych

warunkach

temperaturowych

i
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na
rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych

PN-EN 12090:2000

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy
ścinaniu

PN-EN 1996-1-1:2010

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-83/N-03010

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki

ETAG Nr 003

Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych

Instrukcja ITB

Lekkie

Nr 470/2012

wytrzymałościowe

nienośne

przegrody

budowlane.

Wymagania

i

cechy

Raporty, sprawozdania z badań, oceny i klasyfikacje
1. 2360/12/Z00NK. Praca badawcza dotycząca kleju poliuretanowego do łączenia bloczków z
betonu komórkowego w ścianach działowych i elementach aranżacji wnętrz. Część 1.
Badania materiałowe. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB
2. 2360/12/Z00NK. Praca badawcza dotycząca kleju poliuretanowego do łączenia bloczków z
betonu komórkowego w ścianach działowych i elementach aranżacji wnętrz. Część 2.
Badania mechaniczne ściany wewnętrznej. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB
3. LK03-2360/12/Z00NK. Raport z badań – murki wykonane z bloczków z betonu komórkowego
odmiany 600 kg/m3 łączone klejem poliuretanowym firmy Soudal. Zakład Konstrukcji
i Elementów Budowlanych ITB
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Rys. 1. Bloczki typu Z, z autoklawizowanego betonu komórkowego
[wymiary w mm]
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