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1

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС БУДІВЕЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.1 Технічна назва та торгова назва

Відповідно до § 9 розділу 1 пункт 3 Постанови Міністра інфраструктури та будівництва
від17 листопада 2016 року щодо національних технічних оцінок Науково-дослідний
інститут доріг та мостів встановив наступне технічне найменування:
Гідроізоляція в листах, зварювальна, покрівельна, полімер-бітумна, під поверхню
мостів і асфальтових розчинів для ґрунтування бетону, під поверхність мостів
торгова марка: Зварювальний руберойд SUPERMOSTта ґрунтуючий засіб SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
будівельні вироби, які далі згадуються: Зварювальний руберойд SUPERMOST та
ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS.
1.2 Назва та адреса виробника, а також ім'я та адреса уповноваженого ним представника
якщо встановлено
Заявником є названий і створений виробник, який описаний на сторінці 1/16 цієї
Національної технічної оцінки IBDiM.
1.3 Місце виробництва продукту
Продукція виробляється в:
– зварювальний руберойд SUPERMOST:
ICOPAL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola
– ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS:
ICOPAL S.A.S. z siedzibą: Usine de Mondobleau 30, Rue Poterie – 41170 Cormenon.
Francja.

1.4 Типове позначення і технічний опис виробу:
1.4.1 Типове позначення
Виходячи з інформації виробника, Науково-дослідний інститут автомобільних доріг і
мостів визначив такі види будівельного продукту:
1)
2)

зварювальний руберойд SUPERMOST;
ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS.

Національна технічна оцінка Nr IBDiM-KOT-2018/0144 видання1

Сторінка3/16

____________________________________________________________________________________
_

1.4.2 Технічне описання будівельного матеріалу і використовуваних виробів і компонентів
Предметом національної технічної оцінки є наступні будівельні матеріали:
–
зварювальний руберойд SUPERMOST (мал. 1) – рулонний ізоляційний матеріал
складається з поліефірног о нетканог о г еотекстилю з базовою масою 250 г ./м2
просочений і покритий з обох сторін полісорбентною масою модифікованої
синтетичним каучуком SBS ( стирол- бутадієн- стирол) задня поверхня руберойду
захищена від приклеювання в рулоні тонкою прозорою поліетиленовою плівкою яка
плавиться в результаті наг рівання полум'ям від г азовог о пальника під час укладання
руберойду, верхня поверхня руберойду від склеювання в рулоні захищена мінеральною
крихтою: дрібнозернистою або г рубозернистою;

–

ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS –готовий до
використання модифікований SBS бітумний розчин.

мінеральна крихта: дрібнозерниста або г рубозерниста
полісорбентна маса модифікована
синтетичним каучуком SBS
геотекстиль просочений полісорбентною масою модифікованою синтетичним каучуком SBS

полісорбентна маса модифікована
синтетичним каучуком SBS
поліетиленова плівка

Малюнок 1 - Схема побудови зварювального руберойду SUPERMOST
Листи зварюваного покрівельного руберойду SUPERMOST у рулоні мають габарити:
500 см. або 750 см., у разі укладання машиною дозволяється
довжина використання рулонів довжиною до 4500 см.,
100 см.,
ширина 5 мм..
товщина Вимоги до ідентифікаційних властивостей зварюваного покрівельного руберойду
SUPERMOST та ґрунтуючого засобу SIPLAST PRIMER SPIED PRIMER SBS підсумовані в
таблиці 1.

Національна технічна оцінка Nr IBDiM-KOT-2018/0144 видання1

Сторінка 4/16

____________________________________________________________________________________

Таблиця 1
№

Властивості

1

2

Одиниці
3

Вимоги
4

Методи випробувань згідно
5

Зварювальний руберойд SUPERMOST
1

Зовнішній вигляд

2

Ширина листа

см.

3

Довжина листа

см.

4

Інфрачервоний спектр
(аналіз FTIR)

5

6
1)

2)

-

-

без дефектів1)
100  2,0 2)
500  5
750  7,5
4500  15 2)
Ідентифікаційний тест.
Малюнок 2

PN-B-04615:1990
PN-B-046151990
PN-B-04615:1990
PN-EN 1767:2008

Ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
Гомогенна чорна
рідина без видимих
домішок;
Зовнішній вигляд
PN-B-24620:1998
при 23 ± 2 ° С, легко
і консистенція
+ Az1:2004:2004
розтікається і утворює
тонку, рівну плівку без
пухирців.
Інфрачервоний спектр
(аналіз FTIR)

-

Ідентифікаційний тест.
Малюнок 3

PN-EN 1767:2008

Лист повинен бути без отворів, вигинів і з рівними краями. Руберойд повинен мати рівномірне покриття і бризки.
Неприпустимо пошкодження, що виникає при розгортанні рулону за рахунок склеювання
Розмір листа за заявою виробника

Малюнок 2 – Інфрачервоний спектр (analiza FTIR) – зварювальний руберойд SUPERMOST
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Малюнок 3 – Інфрачервоний спектр (аналіз FTIR) - ґрунтуючий засіб SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

2

ПРИЗНАЧЕННЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ

2.1 Призначенне застосування продукту
Зварювальний руберойд SUPERMOST призначений для виготовлення одношарових
гідроізоляційних ізоляцій на бетонних, залізобетонних і попередньо напружених дорожніх і
залізничних мостових конструкціях, надалі - бетонних конструкціях. Зварювальний руберойд
SUPERMOST можна покласти на інші комунікаційні споруди, включаючи підземні споруди.
Ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS призначений для грунтування
бетонної цементної основи перед укладанням зварювальним руберойдом SUPERMOST.
2.2 Область застосування продукту
Відповідно до § 9 розділу 2 пункт 1 Постанови Міністра інфраструктури та будівництва від
17 листопада 2016 року щодо національних технічних оцінок, Науково-дослідний інститут
доріг та мостів стверджує позитивну оцінку ефективності будівельного продукту з
технічною назвою: Гідроізоляція в листах, зварювальна, покрівельна, полімербітумна, під поверхню мостів і асфальтових розчинів для ґрунтування бетону, під
поверхність мостів і торгова марка: Зварювальний руберойд SUPERMOST та
ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
для цільового використання в комунікаційних спорудах в області:


дорожні об'єкти без обмежень, в сенсі і відповідно до умов
зазначених у Положенні Міністра транспорту та морського господарства від 30 травня
2000 року щодо технічних умов, які повинні виконуватись дорожньо-технічними
об'єктами та їх місцезнаходженням(Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.);
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об'єкти залізничного транспорту без обмежень, в сенсі і відповідно до умов
на умовах, зазначених у Постанові Міністра транспорту та морського господарства від
10 вересня 1998 року щодо технічних умов, які повинні виконувати залізничні
структури та їх місцезнаходження (Dz. U. Nr 151, poz. 987);
метрополітен, в сенсі і відповідно до умов
з умовами, зазначеними в Постанові Міністра інфраструктури від 17 червня 2011 року
про технічні умови, яким повинні відповідати будівельні роботи метро та їх
місцезнаходження (Dz. U. Nr 144, poz. 859).

2.3 Умови використання продукту
Ізоляцію зі Зварювального руберойду SUPERMOST потрібно вкладати після ґрунтування
основи ґрунтуючим засобом SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS або епоксидним
ґрунтуючим засобом який має: Технічне схвалення IBDiM або національна технічна
оцінка IBDiM. Бетонна основа під ґрунтування ґрунтуючим засобом SIPLAST PRIMER
SZYBKI GRUNT SBS слід змонтувати принаймні за 14 днів до початку ґрунтовки.
Основу, яка загрунтована епоксидним ґрунтом не потрібно додатково ґрунтувати
бітумним грунтуючим засобом або навпаки, основа загрунтована бітумним грунтовочним
засобом не повинна бути додатково грунтована епоксидним грунтом.
Ізоляційні роботи слід проводити в гарну погоду, при температурі навколишнього
середовища вище + 5 ° С. Не виконуйте ізоляційні роботи під час сильного вітру та опадів.
Ізоляція повинна бути укладена на досить міцну, суху, чисту, рівну і гладку поверхню.

Критеріями оцінки якості бетонно цементної основи, на якій допускається укладання
ізоляції, є:
–
довговічна основа; міцність основи випробувана методом „pull-off” і відповідає нормі
принаймні 1,0 MPa;
суха основа; бетон повітряно-сухий, без видимих слідів вологи та темних плям,
–
викликаних вологою;
чиста основа; поверхня бетону вільна від вільних фракцій, пилу, масляних плям,
мастил та інших домішок;
гладка основа; місцева нерівномірність і западини бетонної поверхні не
–
перевищують ± 5 мм;
–
рівна основа; зазори між поверхнею основи і правилом довжиною 4 м, яке покладане
на цементний бетон, не перевищують 10 мм.
Інформація про виконання ізоляції зі зварувального руберойду SUPERMOST, і
загрунтованою основою ґрунтуючим засобом SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
наведені у Додатку.
–

Будівельний продукт повинен використовуватися відповідно до передбачуваного
використання, обсягу та умов, зазначених у Національній технічній оцінці, а також у
технічних і будівельних нормативних документах, що застосовуються до окремих типів
будівель в техніці зв'язку. Перед нанесенням будівельного продукту у спосіб, який не
відповідає технічним і будівельним нормам, необхідно отримати відступ від цих положень
у режимі, зазначеному в ст. 9 Закону про будівництво від 7 липня 1994 року (t. j. Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
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ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОДУКТУ ТА МЕТОДІВ ЯКІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
ДЛЯ ЇХ ОЦІНКИ.
Корисні властивості, будівельних продуктів узвгвльнені в Таблиці 2
Таблиця 2

№

1

Позначення
типу
будівельного
продукту

2

Істотні
характеристики
будівельного продукту
за призначенням або
застосуванням
3

Виражені
корисні
властивості
в рівнях,
класах або в
описовому
вигляді

Одн.

4

5

6

Методи
дослідження
та розрахунку

Товщина листа

≥ 5,0

мм.

Procedura Badawcza
IBDiM Nr PB-TM-1/1
lub PN-EN 1849-1:2002

Товщина ізоляційного
шару під основою

≥ 3,0

мм.

Procedura Badawcza
IBDiM Nr PB/TM-1/2

Гнучкість, випробувана
на валу  30 мм.

≤ -20

°C

PN-B-04615:1990
lub PN-EN 1109:2007

Проникність

≥ 0,8

MPa

Procedura Badawcza
IBDiM Nr PB/TM-1/3

Водопоглинання

≤ 0,5

%

PN-B-04615:1990

≥ 1000
≥ 800

N
N

Подовження при
розриві 1):
- уздовж листа
- поперек листа

≥ 45
≥ 45

%
%

Порушення міцності
при розриві2)
- уздовж листа
- поперек листа

≥ 200
≥ 200

N
N

≥ 500

N

Руйнівна сила при

1

Зварювальний розтягуванні 1):
- уздовж листа
руберойд
SUPERMOST - поперек листа

Порушення міцності в
стиках руберойда

PN-EN 12311-1:2001

PN-EN 12311-1:2001

Procedura Badawcza
IBDiM Nr PB/TM-1/4

Procedura Badawcza
IBDiM Nr PB/TM-1/9
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Продовження Таблиці 2
1

2

3

4

5

6

Адгезія до основи
випробувана способом
„pull-off”2)

≥ 0,5

MPa

Procedura
Badawcza IBDiM
Nr PB/TM-1/5

Міцність на
зсув 3)

≥ 0,2

MPa

PN-EN 13653:2017

Стійкість до високої

1

2

1)
2)
3)

4

°C
≥ 100
Зварювальний температури, 100 °C, 2 г.
PN-B-04615:1990
руберойд
SUPERMOST
Розплвленна полімербітумна маса зі зварювального
руберойду SUPERMOST

Ґрунтуючий
засіб SIPLAST
PRIMER
SZYBKI
GRUNT SBS

Температура розм'якшення за методом PIK,
elastomeroasfalt (SBS)

≥ 90

°C

PN-EN 1427:2015

Температура крихкості
по Fraassa

≤ -20

°C

PN-EN 12593:2017

≤6

г.

Procedura
Badawcza IBDiM
Nr PB/TM-1/10

Вміст води

≤ 0,5

%

PN-EN ISO
9029:2005

В'язкість (час витікання,
чашка витікання ISO Ø4
мм.)

32 ± 4

с.

PN-EN ISO
2431:2015

Час висихання

Маркування слід проводити при температурі 23±2°C
Маркування слід проводити при температурі 20±2°C
Зварювальний реберойд SUPERMOST припаяний на заґрунтованій бетонній основі (бітумний або епоксидний ґрунт)з покладеним шаром асфальтової маси; зрізання під кутом 15 °

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТ І ЗБЕРІГАННЯ ТА МЕТОД МАРКУВАННЯ
ПРОДУКТУ

4.1 Правила упаковки
4.1.1 Зварювальний руберойд SUPERMOST
Листи зварювального руберойду S UPERMOST їх слід загорнути в рулони і обгорнути
паперовою стрічкою або обгорткою. Рулони зварювального руберойду SUPERMOST їх
слід розміщувати вертикально на піддонах і упаковувати в термоусадочну плівку.
4.1.2 Ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS упаковується в щільно закриті
металеві контейнери вагою 30 л. або 10 л. на замовлення одержувача.
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4.2 Рекомендації щодо транспортування та зберігання
4.2.1 Зварювальний руберойд SUPERMOST
Рулони зварювального руберойду SUPERMOSTслід зберігати в закритих приміщеннях,
захищаючи їх від вологи, в місці, захищеному від сонячного світла і від джерел тепла.
Рулони повинні бути розміщені в стоячи положенні в один шаріна транспортних
піддонах. Кількість рулонів, упакованого на одному піддоні, визначається виробником.
Рулони зварювального руберойду SUPERMOST, упаковані на оригінальні піддони та
захищені від переміщення термоусадочну плівку, можуть зберігатися у два шари.
Рулони зварювального руберойду
SUPERMOST слід транспортувати в закритих
транспортних засобах, розміщувати в один шар і додатково закріплювати планками проти
можливого переміщення і пошкодження.
4.2.2 Ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
Ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS класифікований як
небезпечний матеріал класу 3 (легкозаймиста рідина) і повинен транспортуватися в
умовах, зазначених у нормативних документах про дорожній транспорт небезпечних
вантажів ADR. Ґрунтуючий засіб SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS в упаковках
масою менше 450 кг, не підпадає під дію правил ADR.
Відра з SIPLAST PRIMER SPEED PRIMER SBS повинні транспортуватися в положенні
стоячи, у кількості шарів, зазначених виробником, щоб вони утворювали компактну
основу, захищену від можливого переміщення та пошкодження.
4.3 Спосіб маркування будівельного продукту
Продукт повинен бути позначений будівельною маркою відповідно до вимог,
встановлених Положенням Міністра інфраструктури та будівництва від 17 листопада 2016
року про спосіб декларування експлуатаційних характеристик будівельних виробів та
спосіб їх маркування будівельною маркою (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
Перед тим, як маркувати продукт будівельним знаком, слід підготувати національну
декларацію про продуктивність будівельного продукту згідно з формулою, опублікованою
у Додатку 2 до цитованого регулювання, і зробити її доступною, як описано в положенні.
Маркування виробу з маркою будівництва має супроводжуватися наступною
інформацією:
– останні дві цифри року, в якому будівельний знак вперше був поміщений на
будівельний продукт;
– назву та адресу зареєстрованого офісу виробника або ідентифікаційний знак, що
дозволяє чітко визначити назву та адресу зареєстрованого офісу виробника;
– найменування і тип позначення будівельного продукту;
– номер і рік національної технічної оцінки, згідно з яким було оголошено про
виконання робіт;
– номер національної декларації про виконання;
– рівень або клас заявлених експлуатаційних властивостей;
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– найменування органу сертифікації, який брав участь у оцінці та перевірці сталості
будівельних виробів;
– адресу веб-сайту виробника, якщо надається національна декларація про відповідність.

Поряд з національною декларацією про виконання, паспорт безпеки та / або інформація
про небезпечні речовини, що містяться в будівельному продукті, зазначені в ст. 31 або 33
Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради про реєстрацію, оцінку,
авторизацію та обмеження хімічних речовин (REACH) та створення
Європейськогоагентства з хімічних речовин.
Крім того, маркування будівельного продукту, що становить небезпечну суміш згідно з
Регламентом REACH, повинно відповідати вимогам Постанови Міністра охорони здоров'я
від 20 квітня 2012 року про маркування упаковки небезпечних речовин та небезпечних
сумішей та певних сумішей (Журнал законів 2015 року) Пункт 450) та Регламент (ЄС) №
1272/2008 Європейського Парламенту та Ради щодо класифікації, маркування та упаковки
речовин і сумішей (CLP), які внесли поправки та скасували Директиви 67/548 / ЄЕС та
1999/45 / ЄС та доповнювали Регламент (EC) No. 1907/2006.
Інформація повинна бути прикріплена до будівельного продукту таким чином, що
дозволяє ознайомитися з ним за допомогою цього виробу.
5

ОЦІНКА ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

5.1 Національна система оцінки та перевірки сталості виконання
Відповідно до Додатку № 1 до Постанови Міністра інфраструктури та будівництва від 17
листопада 2016 року у справі щодо способу декларування експлуатаційних характеристик
будівельних виробів та способу їх маркування будівельним знаком (Журнал законів 2016
року, стаття 1966) Для вищезазначеного будівельного продукту Дрог і Мостув вказує
необхідну національну систему 2+ для оцінки та перевірки сталості виконання.
Відповідно до § 4 вищезазначеного регулювання в національній 2+ системі, оцінка
та перевірка сталості виконання будівельного продукту включає:
a)

діяльності виробника:

–
–
–

визначення типу будівельного продукту;
проведення заводського контролю виробництва;
проведення випробувань зразків, узятих виробником на виробничому підприємстві
відповідно до встановленого ним плану випробувань.

b)
–
–
–

Оцінка та перевірка здійснюється органом із сертифікації на вимогу виробника:
проведення первинної інспекції заводу з виробництва та контролю заводського виробництва;
видача національного сертифіката відповідності фабричного контролю виробництва;
продовження нагляду, оцінки та оцінки контролю виробничого процесу.
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5.2 Визначення типу будівельного продукту
Визначення типу будівельного продукту включає оцінку продуктивності по відношенню
до істотних характеристик і передбачуваного використання продукту, викладеного в Главі
3, та ідентифікаційних характеристик згідно з 1.4.2 цієї Національної технічної оцінки,
поки не відбудуться зміни у сировині, компонентах, виробничій лінії або заводі.
5.3 Контроль виробництва заводу
Будівельний продукт, що охоплюється цією національною технічною оцінкою, повинен
вироблятися відповідно до системи контролю виробництва.
Виробник встановлює, документує, впроваджує та підтримує систему контролю
виробництва на заводі, щоб забезпечити сталість експлуатаційних характеристик
будівельного продукту, як це визначено у цій Національній технічній оцінці.
Документація фабричного контролю виробництва повинна містити:
a) організаційна структура;
b) вимоги до персоналу (кваліфікація, кваліфікація, відповідальність за окремі елементи
заводського контролю виробництва, навчання);
c) внутрішній аудит, проведення коригувальних та профілактичних заходів;
d) нагляд за документацією та записами;
e) планів контролю і випробувань сировини, вимог;
f) плани контролю і випробування готового продукту;
g) нагляд за виробничим обладнанням;
h) нагляд за обладнанням для перевірки та випробувань з послідовністю вимірювань;
i) нагляд за виробничим процесом, у тому числі проведеними перевірками та міжопераційними випробуваннями;
j) опис субпідрядних робіт і режим їх контролю;
k) справу з несумісними продуктами та скаргами;
l) опис способу упаковки, транспортування та зберігання і способу маркування виробу.
Документація фабричного контролю виробництва повинна бути доповнена технічною
документацією, технічними умовами (стандарти на продукцію, стандарти тестування,
європейські або національні технічні оцінки тощо), правові положення.
Система управління якістю, яка використовується відповідно до PN-EN ISO 9001: 2015-10,
може розглядатися як система контролю виробництва заводу, якщо також виконуються
вимоги цієї Національної технічної оцінки.
5.4 Тестування готової продукції
5.4.1 Програма досліджень
Програма випробувань готової продукції включає:
a) поточні дослідження;
b) випробування зразків, взятих на заводі-виробнику, здійснюються виробником
відповідно до встановленого випробувального плану.
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5.4.2 Сучасні дослідження
Поточне тестування готової продукції включає перевірку:
a) у випадку зварювального руберойду SUPERMOST:
- зовнішній вигляд (таблица 1);
- довжина листа (таблица 1);
- ширина листа (таблица 1);
- товщина листа (таблица 2);
- товщина ізоляційного шару під основою (таблица 2);
- гнучкість (таблица 2);
- міцність на відрив при розтягуванні (таблица 2),;
- подовження при розриві (таблица 2);
- стійкість до високої температури (таблица2).
b) у випадку ґрунтуючого засобу SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS:
- зовнішній вигляд і консистенція (таблица 1);
- в'язкість (табліца 2).

5.4.3 Тестові вибірки
Тести вибірки включають перевірку:
a) у випадку зварювального руберойду SUPERMOST:
- проникність (таблица 2);
- водопоглинання (таблица 2);
- руйнівна сила при розтягуванні (таблица2);
- порушення міцності в стиках руберойда (таблица 2);
- прилипання до основи (таблица 2);
- міцність на зсув (таблица 2);
- температура розм'якшення PiK (таблица 2);
- температура крихкості (таблица 2).
b) інфрачервоний аналіз (таблица 1).
у випадку ґрунтуючого засобу SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS:
- вміст води (таблиця 2);
- інфрачервоний аналіз (таблиця 1);
- час висихання (таблиця 2).

5.5 Відбір проб для тестування
a)
b)

Зразки для поточних випробувань повинні бути зібрані у відповідності з висновками
документації виробничого контролю.
Зразки для випробування зразків повинні бути взяті відповідно до висновків
документації виробничого контролю.

5.6 Частота випробувань
a)

Поточні випробування повинні бути виконані для кожної партії виробу відповідно
до плану випробувань, встановленим у документації з контролю виробництва. Розмір
партії повинен бути вказаний у документації з контролю виробництва.
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Випробування зразків повинні проводитися відповідно до плану випробувань, викладеного у заводській контрольній документації виробництва, але не рідше одного разу
в 3 роки.
5.7 Оцінка результатів випробувань
b)

Продуктивність будівельного продукту відповідає всім функціональним властивостям,
визначеним у цій Національній технічній оцінці IBDiM.
6

ПОВІДОМЛЕННЯ

6.1

Національна технічна оцінка не є документом, що дозволяє маркувати будівельний
продукт будівельним знаком.

6.2 Національна технічна оцінка анулюється суб'єктом, який його видав, за власною
ініціативою або на вимогу головного інспектора будівельного контролю після
проведення роз'яснювального провадження з участю заявника.
6.3 Національна технічна оцінка не порушує прав, що випливають з Закону від 30 червня
2000 року. Закон про промислову власність (Законодавчий журнал від 2003 року №
119, пункт 1117 із змінами).
7.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ

В ході розгляду питання про національну технічну оцінку була використана:
7.1
a)

Przepisy:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Poz. 1570)

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
ze zm.)
c)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1968)

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966)
7.2
a)

Polskie Normy i inne Normy:
PN-EN 1109:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachów - Określanie giętkości w niskiej temperaturze

b) PN-EN 1427:2015 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia
- Metoda Pierścień i Kula
c)

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-- Metody badań - Analiza w podczerwieni

d) PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów
e)

PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna
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f)

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Część 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachów - Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu

g) PN-EN 12593:2015 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwości
metodą Fraassa
h) PN-EN 13653:2017 Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacja wodochronna betonowych
płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych
do ruchu pojazdów - Określanie wytrzymałości na ścinanie
i)

PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków
wypływowych

j)

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania

k) PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań
l)

PN-B-24620:1998+Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

7.3 Процедури дослідження
a)

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/1:2005 Badanie grubości arkusza

b) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/2:2005 Badanie grubości warstwy izolacyjnej
pod osnową papy
c)

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/3:2005 Badanie przesiąkliwości

d) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/4:2013 Badanie
rozdzieraniu

siły

zrywającej

przy

e)

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/5:2016 Pomiar
podłoża przez odrywanie (metoda „pull-off”)

przyczepności

izolacji

f)

Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-1/9:2013 Badanie
styków arkuszy papy

wytrzymałości

na

do

ścinanie

g) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/10:2016 Badanie czasu wysychania

7.4 Звіти про тестування будівельного продукту
a)

Badania papy zgrzewalnej SUPERMOST i asfaltowego środka gruntującego SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Mostów,
marzec 2018 r.

b) Badania papy zgrzewalnej SUPERMOST– Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład
Mostów, marzec 2018 r.
Otrzymują:
1.

Wnioskodawca o nazwie: ICOPAL Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola,
- 2 egz.

2.

a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27
- 1egz.
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ДОДАТОК
1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ
Ґрунтування основи ґ рунтівкою SIPLAST PRIMER SPIED PRIMER SBS повинно бути
виконане наступним чином: бетонна основа повинна бути покрита один раз SIPLAST
PRIMER SPIED PRIMER SBS у кількості, зазначеній у технічному керівництві виробника.
Ґрунтування слід здійснювати за допомогою валиків або кистей. Грунтування основи
ґрунтівкою необхідно проводити згідно з інструкціями виробника.
Ізоляцію зі зварювального руберойду SUPERMOST необхідно зробити приклеювання
одного шару покрівельного покриття на цементно-бетонній основі, загрунтованої
грунтівкою. Склеювання руберойду потрібно робити після того, як грунт повністю
висушиться (або затвердіє). Під час склеювання поверхню покрівельного листа необхідно
вручну нагрівати за допомогою газового пальника або комплекту газових пальників для
автоматичних машин для встановлення руберойду, використовуючи машину для
автоматичної укладання руберойду, поки маса полістиролу не плавиться на нижній
стороні листа і притискається до основи. Окремі аркуші покрівельного паперу повинні
поєднуватися один з одним для установки:
– поперечний (паралельно довжині покрівельного листа) шириною: 8 см.;
– по довжені (паралельні ширині покрівельного паперу) шириною: 15 см.

Поздовжні стики суміжних листів повинні переміщатися на відстані не менше 50 см.
Поверхня з асфальту на шляхах мостових конструкцій може бути укладена і ущільнена
механічно безпосередньо на ізоляцію виготовленну зі зварювального руберойду
SUPERMOST. Використання будь-яких додаткових захисних шарів теплоізоляції під
поверхнею асфальту на мосту, призначеного для руху транспортних засобів, є
непотрібним.
Безпосередньо на ізоляцію зі зварювального руберойду SUPERMOST можна закласти
поверхню цементного бетону і наступні типи асфальтової поверхні:
- поверхню з мастико-асфальтового асфальту (SMA);
- поверхню з механічно розкладеного асфальту (MA);
- поверхня з асфальтобетону (AC) з безперервним зернистістю від 0 до 20 мм, в тому числі
асфальтобетон з високим модулем жорсткості (AC WMS)
На залізничних мостах, на тротуарах дорожніх мостів і на будинках, покритих ґрунтом,
наприклад, на водопропускних трубах, підпірних стінках, задній стінці мостів і т.д. Спосіб
виготовлення захисного шару теплоізоляції вказаний в реалізації документації.
Дозволяється ізоляція зі зварювального руберойду SUPERMOST в двох шарах в зонах:
бордюрах або драпіруваннях і в зонах армування, за винятком площі для поверхні мосту,
призначеної для руху автотранспорту, де ізоляція зварювального покрівельного паперу
SUPERMOST повинна бути виконана в один шар.
Детальний спосіб виготовлення ізоляції зі зварювального руберойду SUPERMOST
вказаний у виконавчій документації.
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Будівництво поверхні мосту або захисного шару ізоляції слід починати якомога швидше з
організаційних причин. Будь-яке технологічне переміщення людей і транспортних засобів
після ізоляції, безпосередньо пов'язаної з укладанням захисного шару або поверхні,
заборонене до моменту виготовлення шарів. Не допускається зберігати матеріали та
інструменти на ізоляції та паркувати транспортні засоби будівельної техніки.

