
Typ Schválenie a rozhodnutie 
 o kontrole výroby  

2706/92 

Produkty z minerálnej vlny ISOVER Cleantec® – Vnútorná 
izolácia ventilačných potrubí 
 
Držiteľ/Vydané pre  
Saint-Gobain Švédsko AB, ISOVER  
SE-267 82 Billesholm  
Číslo organizácie: 556241-2592  
Telefón: +46 42 840 00  
E-mail: info@isover.se, Web: www.isover-teknisk-isolering.se 
  
Popis produktu  
ISOVER Cleantec® je izolačný výrobok z nehorľavých plstí zo sklenej alebo kamennej vlny s továrensky aplikovanou povrchovou 
vrstvou.  
 
ISOVER Cleantec® G: povrchová vrstva z čiernej sklenenej tkaniny, plošná hmotnosť 150 g/m2.  
ISOVER Cleantec® Tx: povrchová vrstva z bielej sklenenej tkaniny, plošná hmotnosť 400 g/m2.  
ISOVER Cleantec ® PLUS: povrchová vrstva z perforovaného hliníka so sieťovinou zo sklenených vlákien, hmotnosť na jednotku 
plochy 89 g/m2. 
 
Hustota sklenej vlny 27-115 kg/m3 a hustota kamennej vlny 40-150 kg/m3.  
 
Zamýšľané použitie  
Vnútorná izolácia pravouhlých ventilačných potrubí, tlmičov, jednotiek na úpravu vzduchu a komponentov potrubí.  
 
Obchodné meno  
ISOVER Cleantec® G, ISOVER Cleantec® Tx, ISOVER Cleantec® PLUS  
 
Schválenie  
Výrobky spĺňajú požiadavky uvedené v kapitole 8, 4 § 2 a 3 PBL, pokiaľ ide o a za podmienok uvedených v tomto certifikáte, a preto 
sú schválené v súlade s ustanoveniami nasledujúcich častí Boverket Building Regulations (BBR), vydáva Národná rada pre bývanie, 
výstavbu a plánovanie. 
 
Zariadenia na úpravu vzduchu, všeobecné   5:533  
Materiál       6:11  
Mikroorganizmy       6:24*  
Čistiteľnosť       6:254, 1. veta**  
 
* Jednotka na úpravu vzduchu musí mať filtre minimálne triedy F7.  
** Izolácia sa nesmie inštalovať do potrubia, ktoré vedie vzduch, ktorý obsahuje mastné alebo lepkavé zlúčeniny, napr. do odvádzacích 
potrubí. Pri čistení sa nesmú používať oceľové kefy. Izoláciu s povrchovou vrstvou z hliníka je možné opatrne vyčistiť mäkkou plastovou 
kefou. Pri inštalácii plsti s viditeľnými spojmi je potrebné použiť plechové profily. Profily musia prekrývať povrchovú vrstvu minimálne o 
20 mm. Tam, kde sú spoje skryté, musí byť vždy zakrytých minimálne 20 mm povrchovej vrstvy. Ak existuje riziko ovisnutia izolácie, 
musia sa použiť podložky bez vyčnievajúcich kolíkov typu AGM alebo ekvivalent. 
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Súvisiace dokumenty  
Odvolacia listina 2706_92 zo dňa 28.05.2013.  
 
Kontrola  
Riadenie výroby (FPC) je monitorované nezávislým kontrolným orgánom. Kontrolná zmluva: č.j. 210-99-0716, Inšpekčný orgán: RISE 
Research Institute of Sweden a SINTEF Byggforsk.  
 
Keď vlastník budovy vykonáva inšpekciu na stavenisku, skontroluje sa označenie, aby sa zabezpečilo, že boli dodané správne výrobky 
a že sa používajú v súlade s podmienkami v tomto schválení a súvisiacich dokumentoch. K výrobku musí byť ďalej priložené 
ubezpečenie výrobcu, ktoré potvrdzuje, že výrobok bol vyrobený v súlade s dokumentmi, na ktorých je toto schválenie založené.  
 
Výrobné miesta  
Riadenie výroby zahŕňa nasledujúce miesta:  
Saint-Gobain Sweden AB ISOVER, Billesholm  
Glava AS, Askim, Norge*  
 
* Len ISOVER Cleantec® G a ISOVER Cleantec ® PLUS zo sklenej vlny s nominálnou hustotou 35 kg/m3.  
 
Označovanie  
Výrobky musia byť označené v továrni. Označenie pozostáva zo štítku na každom dodanom balení a obsahuje: 
 
Držiak         Saint-Gobain Švédsko AB, ISOVER,  

Billesholm 
Miesto výroby        Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER,  

Billesholm alebo Glava AS, Askim 
Registrovaná obchodná značka        
Certifikačný orgán a akreditačné číslo     Certifikácia RISE 1002 
Typové označenie výrobku      e.g. ISOVER Cleantec® G-35-G*    
Číslo typového schválenia      2706/92  
Číslo následnej výroby/dátum výroby     nie/dátum 
Kontrolný orgán        e.g. RISE 
 
*G=skelná vlna 35=hustota a G=povrchová vrstva  
 
Základ pre schválenie 
Správy č. 92E40130, 93R21347, 93R21347A, 93K10512 A-B-C-D , 96K21571A , 98E22040, P104168, P205241, F516263, PX17572-
01 a vyhlásenie zo dňa 1996-03-11 od SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
 
Komentáre  
Izolácia má označenie CE v súlade s EN 14303.  
 
Toto schválenie nahrádza predchádzajúce schválenie s rovnakým číslom zo dňa 29.05.2013.  
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Platnosť  
Platí do 29.01.2020.  
 
Platnosť tohto schválenia uplynie, keď charakteristiky zahrnuté v tomto schválení budú označené značkou CE podľa nariadenia o staveb  
 
 
 
 

 
 
Ingvar Pettersson              Annika Hermodssonová  

 
 

Toto je preklad z pôvodného švédskeho dokumentu. V prípade akéhokoľvek sporu o jeho obsahu má prednosť švédsky text.ných výrobkoch (EÚ) 305/2011. 
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