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Izjava o lastnostih 
 

 
 

Št.: DoP ST 01032018001 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: FEF Kaiflex ST 

2. Predvidena uporaba: Toplotna izolacija za tehnicno opremo objekta ter za 

industrijske instalacije. (ThIBEll) 

3. Proizvajalec: Kaimann GmbH 

Hansastraße 2-5 

D-33161 Hövelhof 

4. Pooblašceni zastopnik: Ni pomemben 

5. Sistem AVCP 1 

6. a. Harmoniziran standard: Izjava o lastnostih glede na produktni standard EN 

14304:2009+A1:2013 

Priglašen organ/i: 0751 “Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München” 

b. Evropski ocenjevalni list: Ni pomemben 

7. Navedene lastnosti: 

Osnovne lastnosti Vrednosti 

Lastnosti požarne 
odpornosti 

Požarna klasifikacija 
Plošče: dN= 3 - 50 mm 
Cevi: dN= 6 - 50 mm 

B-s3, d0 
BL-s3, d0 

 
Indeks zvočne absorpcije 

Strukturni prenos 
hrupa  
Akustična absorpcija 

  
NPD 

Toplotna odpornost 
Toplotna prevodnost 
Dimenzije in mejne 
vrednosti 

Plošče: dN= 3 - 50 mm 
Cevi: dN= 6 - 50 mm 

°C -10 °C 0 °C 10 °C 

W/(m•K) 0,033 0,034* 0,035 

Vodoprepustnost Stopnja vpijanja vode  WS01 (Wp ≤ 0,1 kg/m2) 

Prepustnost vodne pare 
Odpornost proti difuziji 
vodne pare 

Plošče: dN= 3 - 50 mm 
Cevi: dN= 6 - 50 mm 

MU 10.000 (µ ≥ 10.000) 

Sproščanje jedkih 
snovi 

Manjše količine v vodi 
topnih kloridov in pH-
vrednost 

  
300/7 

Sproščanje nevarnih snovi 
v notranje okolje 

Sproščanje nevarnih 
snovi 

  

NPDa 

Neprekinjeno 
izgorevanje 

Neprekinjeno 
izgorevanje 

 
NPD 

 

Trajnost odziva na ogenj 
proti staranju / razgradnji 

 
Značilnosti trajnostib 

  

 

Trajnost toplotne 
odpornosti proti 
staranju / razgradnji 

Značilnosti trajnostic   

Najvišja delovna 
temperatura 

Plošče: dN= 3 - 50 mm 
Cevi: dN= 6 - 50 mm 

ST(+) 85 °C 
ST(+) 110 °C 

Minimalna 

delovna 
temperatura 

Plošče: dN= 3 - 50 mm 
Cevi: dN= 6 - 50 mm ST(-) -50 °C 

Trajnost reakcije na ogenj 
proti visoki temperaturi 

Značilnosti trajnostib 
  

Trajnost toplotne 
odpornosti proti 
visoki temperaturi 

 
Značilnosti trajnostic 

  

a Nobena preskusna metoda še ni sprejeta. 

b Požarna sposobnost prožne elastomerne pene se s časom ne spreminja. 

c Toplotna prevodnost prožne elastomerne pene se s časom ne spreminja. 

NPD = Lastnost ni določena 

*λϑ ≤ 0,034 + 7,2 · 10-5 ϑ + 1,2 · 10-6 ϑ2 
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8. Ustrezna tehnicna dokumentacija in/ali posebna tehnicna dokumentacija: 
Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so v skladu z navedenimi lastnostmi, v skladu z Uredbo (EU) No 305/2011, za kar 
je izkljucno odgovoren zgoraj naveden proizvajalec . 

 
 Podpisano za in v imenu proizvajalca:  

Jesko Adler, CIO / Direktor kvalitete 

 
Hövelhof, 30/04/2020 


