
Protokol o parametroch inštalovanej striekanej PUR peny
podľa odporúčania harmonizovanej európskej normy STN EN 14315-2 (príloha E.7)

Informácie o realizačnej firme

Aplikovaná striekaná pena (informácia o produkte a jeho vlastnostiach)

Informácie o lokalite a podmienkach pri aplikácii striekanej peny

Názov spoločnosti

Adresa (ulica, PSČ, obec)

Meno a priezvisko pracovníka, ktorý aplikoval striekanú penu

Obchodný názov

Výrobca

Kód špecifikácie výrobku podľa CE

Číslo CE certifikátu

Hustota voľne expandovanej peny

Trieda reakcie na oheň ¹

Obsah uzavretých buniek

Investor – meno a priezvisko

Adresa stavby (ulica, PSČ, obec)

Konštrukcia, na ktorú bola aplikovaná striekaná pena ²

Plocha povrchu, na ktorý sa aplikovala striekaná pena m²

kg/m³

°C

°C

%

Deklarovaná hustota striekanej peny

Typ substrátu:

Teplota substrátu

Dátum inštalácie: Pečiatka spoločnosti a podpis:

Vlhkosť substrátu

Nameraná teplota okolia Výrobcom požadovaná teplota okolia ³

Nameraná vlhkosť okolia

Deklarovaná hrúbka inštalovanej striekanej peny

Deklarovaný tepelný odpor R inštalovanej striekanej peny po vyzretí

Počet hodín, počas ktorých musí pena zostať v stabilizovanom stave ⁴

Investor bol poučený o nutnosti ochrany peny pred UV žiarením a spôsobmi ochrany

¹ Keďže striekané peny sú horľavé, každý výrobca upozorňuje na povinnosť ich prekrytia minimálne dvoma vrstvami špeciálneho protipožiarneho sadrokartónu.

² Cech strechárov neodporúča striekanie peny priamo na podstrešnú fóliu. V prípade, ak bola pena predsa len nastriekaná priamo na podstrešnú fóliu, odporúča sa skontrolovať, či nedošlo
k jej vydutiu pod krytinou o viac ako 1cm.

³ Namerané hodnoty je potrebné porovnať s požiadavkami výrobcu komponentov peny (technická dokumentácia). Informácie o teplote a vlhkosti prostredia pre garantovanie vlastností
striekanej peny počas jej aplikácie a počas jej zrenia sú uvedené v sprievodnej dokumentácii výrobcu striekanej peny.

⁴ Počet hodín, počas ktorých musí striekaná pena po nastriekaní dozrieť v stabilizovanom stave, pri nemennej teplote a vlhkosti prostredia, aby nadobudla deklarované izolačné vlastnosti.

Výrobcom požadovaná vlhkosť okolia ³

Trieda E: horľavá pena s retardérom horenia

Trieda F: horľavá pena bez retardéra horenia

°C

%

mm

m².K/W

hod.

%

☐

☐

☐

Označenie stroja - model a sériové číslo


