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COBR
Przemyslu Izolacji Budowlanej
Al. W. Korfantego 193
40-157 KATOWICE

APROBATA TECHNICZNA
AT /2003-11-0326
Termin waznosci aprobaty: 3 lipiec 2008 r.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.D. z 1998 r. Nr 107 poz. 679 z póznozmianami) w wyniku postepowania akceptacyjnego dokonanego w Centralnym Osrodku
Badawczo-Rozwojowym Przemyslu Izolacji Budowlanej w Katowicach
na wniosek
PP-H "ADW" Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 2
44-175 Wyry
stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych:

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

szpachlowa

IZOPLAST MS
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjno-klejaca

IZOPLAST KL
przeznaczonych do stosowania zgodnie z p. 2 niniejszej aprobaty technicznej.

DYREKTOR
COBR
PrzemysluI~la9iA3udowlanej
mgr inz.

Katowice, 4 lipiec 2003 r.

Dokument Aprobaty Technicznej COBR PIB AT/2003-ll-0326 zawiera 12 stron.
Dane dotyczace wyrobu zawiera czesc A. Czesc B zawiera informacje dodatkowe.
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A. OPIS

1 Przedmiot aprobaty

1.1 Ogólna charakterystyka techniczna
Przedmiotem aprobaty technicznej sa: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa szpachlowa
1ZOPLASTMS i dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjno-klejaca 1ZOPLASTKL produkowane przez PP-H "ADW" Sp. z 0.0. /Wyry/.
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa szpachlowa 1ZOPLASTMS jest mieszanina asfaltu, lateksu butadienowo-styrenowego, emulgatora oraz wypelniaczy.
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjno-klejaca 1ZOPLASTKL jest mieszanina asfaltu, lateksu butadienowo-styrenowego, emulgatora, wypelniaczy i dodatków
zwiekszajacych wlasciwosci adhezyjne.
Wyroby zostaly ocenione pod wzgledem higienicznym przez Panstwowy Zaklad Higieny.
1.2 Oznaczenie
oznaczenie dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej szpachlowej IZOPLAST MS
DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA SZPACHLOWA
IZOPLAST MS
AT/2003-ll-0326
oznaczenie dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej hydroizolacyjno-klejacej IZOPLAST KL
DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
HYDROIZOLACYJNO-KLEJACA
IZOPLAST KL
AT/2003-ll-0326

2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Masa 1ZOPLASTMS przeznaczona jest do wyrównywania wglebien, rys i ubytków w poziomych
i pionowych elementach budowlanych z betonu przed wykonaniem wlasciwych warstw izolacji
z dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych.
Masa 1ZOPLASTKL przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych fundamentów,
piwnic, tarasów, izolacji podposadzkowych, a takze do przyklejania pap asfaltowych do plyt styropianowych oraz plyt styropianowych do podlozy betonowych i blachy.
Wykonywanie prac z zastosowaniem dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej szpachlow,ej
1ZOPLASTMS i dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej hydroizolacyjno-klejacej 1ZOPLAST
KL powinno odbywac sie wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczególowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

.
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3 Wymagania
Wymagania odnosnie wlasciwosci wyrobów podano w tablicy 1 i 2.
Tablica 1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa szpachlowa IZOPLASTMS

L.p.
1

Wlasciwosci

Wymagania

2

3

Metody badan
4

1.

Wyglad zewnetrzny

masa barwy czarnej, bez zanieczyszczen

5.2.1

2.

Konsystencja robocza

masa

5.2.2

o

konsystencji pastowatej ,
po. nalozeniu ......
na szpachle i ustawiemu w POZYCJIpIOnOWejme powInna

sie zsuwac
3.

Zdolnosc nakladania

masa powinna latwo rozprowadzac
sie za pomoca pedzla na powierzchni betonowej

5.2.3

4.

Wyglad zewnetrzny powloki

powloka barwy czarnej bez pecherzy, przylegajaca do podloza, bez rys
i pekniec

5.2.4

5.

Czas schniecia, h

nie wiecej niz 8

5.2.5

6.

Przyczepnosc do betonu, MPa

nie 1lllliejniz 0,1

5.2.6
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Tablica 2. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

L.p.
1

Wyglad zewnetrzny
i konsystencja robocza

2.

Zawartosc wody w masie,
% (mim)

Zdolnosc rozcienczania woda,
% (v/v)

hydroizolacyjno-klejaca

Wymagania

2

1.

3.

r

Wlasciwosci
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IZOPLAST KL

Metody badan

3

4

barwy czarneJ, gladka,
blyszczaca, bez zanieczyszczen
mechanicznych, o konsystencji
pastowatej , dajaca SIe latwo
rozprowadzic SIe za pomoca
szpachli na podlozu betonowym.

5.2.7

masa

nie wiecej niz 3O

PN -B- 24000: 1997
p.2.5.3

nie mniej niz 200

PN -B- 24000: 1997
p.2.5.4

PN-B-24000:l997
p.2.5.5

4.

Splywnosc powloki w pozycji
pionowej w temperaturze
100°C w czasie 6 h

niedopuszczalne
splywanie

5.

Gietkosc powloki przy przeginaniu na walcu o srednicy
30 mm w temperaturze -1 ODC

niedopuszczalne powstawanie
rys i pekniec

PN- B-24000: 1997
p.2.5.6

6.

Przesiakliwosc powloki przy
dzialaniu cisnienia wody
0,2 MPa w czasie 24 h

niedopuszczalne
przesiakanie

5.2.8

7.

Czas tworzenia powloki, h

8.

Wytrzymalosc na odrywanie
plyt styropianowych od betonu
klejonych masa, kPa

nie wiecej niz 4

PN-B-24000:l997
p.2.5.8

5.2.9
nie mniej niz 100

.
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ciag dalszy tablicy 2:
l

9.

2

Wytrzymalosc na odrywanie
plyt styropianowych od blachy
klejonych masa, kPa

10. Wytrzymalosc na odrywanie
papy od plyt styropianowych
klejonych masa, kPa
- po klimatyzacji,
- po dzialaniu wody,
- po dzialaniu temp. 70°C
11. Sila oddzierajaca pape od powierzchni plyt styropianowych
klejonych masa, N

3

4

5.2.10
nie mniej niz 100

5.2.11

nie mniej niz 100
nie mniej niz 100
nie mniej niz 100
5.2.12
nie mniej niz 15

I
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4 System oceny zgodnosci l)

Oceny zgodnosci dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej szpachlowej IZOPLAST MS i dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
hydroizolacyjno-klejacej
IZOPLAST KL z niniejsza
aprobata techniczna dokonuje sie stosujac, wedlug wyboru producenta, system polegajacy na
certyfikacji zgodnosci lub deklarowaniu zgodnosci wyrobu z aprobata.

5 Badania

5.1 Program badan
Program badan wyrobu powinien byc okreslony przez producenta w ramach zakladowej
kontroli produkcji.
W programie badan nalezy ustalic wielkosc partii wyrobu, licznosc próbki i sposób jej pobrania, badane cechy i metody badan oraz kryteria przyjecia lub odrzucenia partii wyrobu,
z której pobrano próbke do badan.
W programie badan nalezy ujac wszystkie wlasciwosci (cechy) wyrobu wymienione wp. 3.1
i 3.2.
5.2 Metody badan
Badania nalezy wykonac wg metod podanych w tablicy.
5.2.1 Badanie wygladu zewnetrznego masy IZOPLASTMS
Badany wyrób nalezy dokladnie wymieszac a nastepnie rozprowadzic pedzlem na plytce
szklanej tworzac warstwe o grubosci ok. 1 mm. Okreslic barwe i ewentualna obecnosc
zanieczyszczen.
5.2.2 Badanie konsystencji roboczej masy IZOPLASTMS
Badany wyrób nalezy dokladnie wymieszac i nabrac na szpachle, która nastepnie nalezy
ustawic w pozycji pionowej. Okreslic, czy masa zsuwa sie ze szpachli.
5.2.3 Badanie zdolnosci nakladania masy IZOPLASTMS
Do badan nalezy uzyc 3 kostek o wymiarach (70x70x70)mm wykonanych z zaprawy cementowej M12 wg PN-801B-14501 po 10 dniowym okresie twardnienia w temperaturze
(23:t2)OC i wilgotnosci wzglednej (50-60)%. Powierzchnie kostek odpylic i odtluscic
mieszanina toulenu z etanolem (1:1). Na jedna z powierzchni kazdej kostki naniesc za
pomoca pedzla badana mase tworzac warstwe o grubosci ok. 1 mm. Okreslic latwosc nanoszema masy.

l)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemów oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz. 728).

I
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5.2.4 Badanie wygladu zewnetrznego powloki otrzymanej z masy IZOPLASTMS
Do badan nalezy uzyc 3 kostek o wymiarach (70x70x70)mm wykonanych z zaprawy cementowej M12 wg PN-80/B-14501 po 10 dniowym okresie twardnienia w temperaturze
(23::!:2tC i wilgotnosci wzglednej (50-60)%. Powierzchnie kostek odpylic i odtluscic
mieszanina toulenu z etanolem (1:1). Na jedna z powierzchni kazdej kostki naniesc za
pomoca aplikatora o glebokosci szczeliny 1,5 mm warstwe masy i pozostawic do wyschniecia w temperaturze (23::!:2tCna 24 h. Po tym czasie dokonac oceny wygladu zewnetrznego powloki nieuzbrojonym okiem w swietle dziennym rozproszonym.
5.2.5 Badanie czasu schniecia masy IZOPLASTMS
Do badan nalezy uzyc 3 kostek o wymiarach (70x70x70)mm wykonanych z zaprawy cementowej M12 wg PN-80/B-14501 po 10 dniowym okresie twardnienia w temperaturze
(23::!:2)OCi wilgotnosci wzglednej (50-60)%. Powierzchnie kostek odpylic i odtluscic
mieszanina toulenu z etanolem (1:1). Na jedna z powierzchni kazdej kostki naniesc za
pomoca aplikatora o glebokosci szczeliny 1,5 mm warstwe masy i pozostawic do wyschniecia w temperaturze (23::!:2tCsprawdzajac co 1 h stan powierzchni. Jako wynik badania podac czas, po którym badana masa nie pozostawia sladów przy dotyku dlonia.
5.2.6 Badanie przyczepnosci masy IZOPLASTMS do betonu
Do badan nalezy uzyc 6 kostek o wymiarach (70x70x70)mm wykonanych z zaprawy cementowej M12 wg PN-80/B-14501 po 10 dniowym okresie twardnienia w temperaturze
(23::!:2tC i wilgotnosci wzglednej (50-60)%. Powierzchnie kostek odpylic i odtluscic
mieszanina toulenu z etanolem (1:1). Na jedna z powierzchni kazdej kostki naniesc badana mase pedzlem tworzac warstwe o grubosci ok. 1 mm po czym skleic kostki parami
powierzchniami pokrytymi masa i pozostawic w temperaturze (23::!:2)OC.
Tak przygotowane próbki po uplywie 7 dni poddac rozciaganiu w maszynie wytrzymalosciowej
z szybkoscia przesuwu 10 mm/min. az do oderwania masy od powierzchni betonowej.
Przyczepnosc masy obliczyc z wzoru:

p = F .10-6
S
gdzie: P - przyczepnosc masy, MPa

F - silaw momencieoderwania, N
S - powierzchnia sklejenia próbki równa 0,0049 m2

5.2.7

Badanie wygladu zewnetrznego i konsystencji roboczej masy IZOPLAST KL
Po 24 h klimatyzacji w temperaturze (23::!:2tC dokladnie wymieszany wyrób nalezy rozprowadzic szpachla na podlozu betonowym tworzac warstwe o grubosci ok. 2 mm. Ocenic barwe, ewentualna obecnosc zanieczyszczen, konsystencje oraz latwosc nanoszenia
wyrobu na podloze.

I
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5.2.8 Badanie przesiakliwosci powloki otrzymanej z masy IZOPLASTKL
Badana mase naniesc dwukrotnie w odstepach 4 h na tekture o gramaturze 400 g/m2.
Otrzymana powloke klimatyzowac przez 7 dni w temperaturze (23:!:2)OCi wilgotnosci
wzglednej (50-60)%. Nastepnie wykonac badanie przesiakliwosci wg PN-90/B-046l5
p.2.9.3.
5.2.9 Badanie wytrzymalosci na odrywanie plyt styropianowych od betonu klejonych masa
Kostki betonowe przygotowane zgodnie z PN-B-24000:1997 p. 2.5.8.2 pokryc warstwa
masy o grubosci ok. 1 mm, docisnac je kostkami o wymiarach (70x70x30)mm wycietymi
z plyt styropianowych odmiany 20 wg PN-B-20130:l999 i klimatyzowac przez 7 dni w
temperaturze (23:!:2)OCi wilgotnosci wzglednej (50-60)%. Tak otrzymane próbki zamocowac w szczekach maszyny zrywajacej i poddac rozciaganiu z predkoscia 50 mm/min.
oznaczajac wartosc sily odrywajacej. Wytrzymalosc na odrywanie styropianu od podloza
betonowego obliczyc wg wzoru:

p

=F

S

.103

gdzie: P - wytrzymalosc na odrywanie, kPa
F - sila odrywajaca, N
S - powierzchnia sklejenia równa 2100 mm2

5.2.10 Badanie wytrzymalosci na odrywanie plyt styropianowych od blachy klejonych masa
Z blachy aluminiowej oraz plyty styropianowej odmiany 20 wg PN-B-20l30:l999 o grubosci 30 mm wyciac próbki o wymiarach (125x80) mm. Powierzchnie pokryc warstwa
masy o grubosci ok. 1 mm a nastepnie skleic i klimatyzowac przez 7 dni w temperaturze
(23:!:2)OCi wilgotnosci wzglednej (50-60)%. Nastepnie wykonac badanie wg Instrukcji
Badan COBR PIB Nr 31 wyd. 01.
Wytrzymalosc na odrywanie styropianu od blachy aluminiowej obliczyc wg wzoru:

p

=F
S

.103

gdzie: P - wytrzymalosc na odrywanie, kPa
F - sila odrywajaca, N
S - powierzchnia sklejenia równa 10000 mm2
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5.2.11 Badanie wytrzymalosci na odrywanie papy od plyt styropianowych klejonych masa

Z plyty styropianowej odmiany 20 wg PN-B-20130:1999 o grubosci min. 30 mm wyciac
próbki (125x80) mm. Z papy P/400/1200wg PN-89/B-27617 wyciac równiez próbki
(125x80)mm. Powierzchnie (125x80)mm papy i styropianu pokryc masa o grubosci 1mm
i lekko dociskajac skleic, pozostawic na 7 dni w temperaturze (23:t2)OCi wilgotnosci
(50-7-60)%.Nastepnie wykonac badanie wg Instrukcji Badan COBR PIBNr 31 wyd. 01.
5.2.12 Badanie sily oddzierajacej pape od powierzchni plyt styropianowych klejonych masa
Z plyty styropianowej odmiany 20 wg PN-B-20130:1999 o grubosci min. 30 mm wyciac
próbki (205x50)mm. Z papy P/400/1200 wg PN-89/B-27617 wyciac próbki (450x50)mm.
Powierzchnie (205x50)mm styropianu oraz powierzchnie papy na dlugosci 205 mm pokryc masa o grubosci l mm i lekko dociskajac skleic, pozostawic na 7 dni w temperaturze
(23:t2tC i wilgotnosci (50-7-60)%.
Nastepnie wykonac badanie wg Instrukcji Badan COBR PIBNr 33 wyd. Ol.

AT/2003-11-0326
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6 Pakowanie, przechowywanie i transport

6.2 Pakowanie
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa szpachlowa IZOPLAST MS i dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjno-klejaca IZOPLAST KL powinny byc pakowane
w szczelnie zamykane opakowania metalowe lub z tworzywa sztucznego.
Na kazdym opakowaniu nalezy umiescic etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:
a) oznaczenie wyrobu,
b) nazwe i adres producenta,
c) date produkcji, identyfikacje partii wyrobu,
d) mase netto,
e) numer aprobaty technicznej,
f) znak budowlany, identyfikacje dokumentu dopuszczajacego wyrób do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie,
g) podstawowe informacje odnosnie warunków stosowania, magazynowania i transportu
wyrobu.
Dopuszcza sie mozliwosc stosowania innego rodzaju opakowan zabezpieczajacych produkt
jak podane wyzej.
6.2 Przechowywanie
Wyroby powinny byc przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C, w zamknietych
opakowaniach, zgodnie z instrukcja producenta. Wyrób nalezy przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci, z dala od zródel ciepla.
6.3 Transport
Wyroby moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu, w temperaturze nie nizszej
niz 5°C, zgodnie z instrukcja producenta. W czasie transportu nalezy przestrzegac obowiazujacych przepisów transportowych.

.

.
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7 Ustalenia formalno - prawne

7.1 Zapewnienie przestrzegania uprawnien wynikajacych z przepisów o ochronie wlasnosci
przemyslowej, a w szczególnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz. 508 z pózno zmianami) nalezy do obowiazków korzystajacych z wyrobu budowlanego bedacego przedmiotem niniejszej aprobaty.
COBR PIB wydajac aprobate nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw
wylacznych i nabytych.
7.2 Aprobata techniczna COBR PIB nie zwalnia producenta wyrobu od odpowiedzialnosci za
jego wlasciwajakosc, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe
zastosowanie wyrobu i prawidlowajakosc wykonywanych prac.
7.3 Aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i stosowania w budownictwie. Wyrób bedacy przedmiotem niniejszej aprobaty dopuszczony jest do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie po wydaniu, wedlug wyboru producenta, certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z aprobata.
Wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie powinien byc znakowany znakiem budowlanym, zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. (Dz.U. Nr 113
poz. 728).
7.4 Uchylenie lub wprowadzenie zmian postanowien aprobaty technicznej odbywa sie na zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1998 r. Nr 107 poz.679 z póznozmianami).

8 Termin waznosci

Aprobata techniczna wazna jest do dnia 3.07.2008 r.
Okres waznosci aprobaty technicznej moze byc przedluzony.
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B. INFORMACJE DODATKOWE

Normy zwiazane
PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-20130:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe (PS-E)

PN -B- 24000: 1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Dokumenty wykorzystane w postepowaniu aprobacyjnym
Atest Higieniczny HK/B/0910/0112003; PZH, Warszawa 2003 r.
Sprawozdanie z badan Nr 192/02/377/M-l; COBR PIB, Katowice 2002 r.
Sprawozdanie z badan Nr 64/03/111n/E-l; COBR PIB, Katowice 2003 r.
Sprawozdanie z badan Nr 82/03/139a/E-l; COBR PIB, Katowice 2003 r.
Sprawozdanie z badan Nr 82/03/139n/E-l; COBR PIB, Katowice 2003 r.
Ocena przydatnosci do stosowania w budownictwie dotyczaca dyspersyjnej masy asfaltowokauczukowej szpachlowej IZOPLAST MS, dyspersyjnej masa asfaltowo-kauczukowej
hydroizolacyjno-klejacej IZOPLAST KL; COBR PIB, Katowice 2003 r.

Informacje dotyczace producenta wyrobów
PP-H "ADW" Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 2
44-175 Wyry

