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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
nr 6/2021/TC 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 

 Thermacoustic TC-417  

 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego 

 Dwuskładnikowa izolacja natryskowa Thermacoustic TC-417 

 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 

Wyrób służy do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej stropów i ścian, połaci dachów skośnych, 

powierzchni zakrzywionych wewnątrz pomieszczeń oraz stropów w piwnicach i garażach zamkniętych. Izolacja 

natryskowa TC-417 może być stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na okresowy lub stały pobyt 

ludzi (kategorii A i B). 

 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu 

 ThermaCoustic Industries Limited, Unit 108, 20119 – 113B Avenue, Maple Ridge, BC, Kanada 

 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela 

 Derowerk F.H.U. Zbigniew Białas, ul. Piotrkowska 183/187/22, 90-447 Łódź 

  

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

 System 3 

 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

7a. Krajowa ocena techniczna: 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanego certyfikat 

nr AB 023 

 

8. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 
zamierzonego zastosowania lub zastosowań 

Deklarowane właściwości 
użytkowe 

Uwagi 

Wygląd zewnętrzny 
wyrób barwy białej, o spoistej 

strukturze, bez luźnych skupisk 
włókien wełny szklanej 

 

Stabilność wymiarowa w podwyższonych warunkach 
temperatury i wilgotności (48 h w 40oC i 90% RH), % 

± 0,5  

Wartość deklarowana współczynnika przewodzenia ciepła 
λD, W/(m·K), w temperaturze +10oC 

0,035   

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A1   

Gęstość pozorna, kg/m3 55±15%   

Odporność na grzyby pleśniowe brak wzrostu grzybów   
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Właściwości akustyczne izolacji o grubości 50mm: 

Średni praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp 
a)  dla częstotliwości: 

-125 Hz 
- 250 Hz 
- 500 Hz 

- 1000 Hz 
- 2000 Hz 
- 4000 Hz 

 

b) Jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku αw 
c) Klasa akustyczna 

 
 
 

0,25 
0,80 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

 
1,00 

A 

 

Przyczepność do podłoża określona wytrzymałością na 
rozciąganie prostopadłe do powierzchni układu: podłoże – 

izolacja, kPa: 
-drewno, 
- beton, 

- ceramika, 
- aluminium, 

- płyty gipsowo-kartonowe, 
- stal 

 
 
 

≥ 1,03 
≥ 1,50 
≥ 1,10 
≥ 1,05 
≥ 1,03 
≥ 1,05 

 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni 
czołowych, kPa 

≥ 1,0  

Przepuszczalność pary wodnej:  
- współczynnik przepuszczania pary wodnej, mg/(m*h*Pa) 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 

≥ 0,45 
 

≥ 1,4 
 

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas 
niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń 

substancji szkodliwych dla zdrowia 

≤ 28 

 
 

 

  

 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 

deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

 W imieniu producenta podpisał: 

      

Łódź, 18.01.2021 r  Zbigniew Białas 
 

właściciel 


