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KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 2/05/2015

1.Producent wyrobu budowlanego
Jiffy Packaging Sp. z o.o. Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 39, 44-102 Gliwice

2. Nazwa wyrobu budowlanego
Maty z Pianki Polietylenowej CONTACTFOAM pod cementowe podkłady podłogowe

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU: 22.21.41.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Aprobata obejmuje maty CONTACTFOAM grubości 5, 8, 10 mm. Maty CONTACTFOAM o grubości 5 mm
produkowane są w dwóch typach, różniących się masą powierzchniową:
150 g/m2
– maty do układania w jednej warstwie
80 g/m2
- maty przeznaczone do układania w dwóch warstwach
Aprobatą objęte są paski z pianki polietylenowej (tzw. taśma brzegowa) wykorzystywane w celu pionowej
izolacji akustycznej ścian bocznych pomieszczenia. Dostępne grubości: 5 mm, 8 mm, 10 mm. Grubość taśmy
powinna być większa lub równa macie wyłożonej na podkładzie cementowym.
Maty z pianki polietylenowej CONTACTFOAM są przeznaczone do wykonywania izolacji akustycznej
układanej pod cementowe podkłady podłogowe (wylewki cementowe, jastrychy) w podłogach pływających
(oznaczonych PP według Instrukcji ITB nr 463/2011). Obciążenie użytkowe podłóg pływających z matami
CONTACTFOAM nie może przekraczać 2,0 kN/m2 wg. PN-82/B-02003. Podłogi pływające jak również dobór
maty, muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02151-03.1999.
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Podłogi pływające z matami CONTACTFOAM powinny być wykonywane przy uwzględnieniu następujących
zaleceń:
- maty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi do siebie
- złącza ułożonych mat należy skleić taśmą samoprzylepną
- drugą warstwę mat należy układać pasami równoległymi, z przesunięciem złączy względem warstwy spodniej;
złącza drugiej warstwy również należy skleić taśmą samoprzylepną
- w celu eliminacji mostków akustycznych, na obrzeżach podłogi powinien być zachowany, co najmniej 5 mm
dystans pomiędzy wylewką cementową a ścianami pomieszczenia; wzdłuż ścian należy ułożyć pionowo paski
maty (tzw. taśmy brzegowe) o grubości co najmniej równej grubości maty i wysokości zapewniającej
odizolowanie podłogi pływającej od przegród pionowych pomieszczenia
- przed wylaniem zaprawy cementowej, ułożone maty należy przykryć folią polietylenową
o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, której zakładki należy skleić taśmą samoprzylepną.
Wykonywanie podłóg z zastosowaniem mat CONTACTFOAM powinno odbywać się na podstawie
dokumentacji technicznej, opracowanej dla określonego obiektu (jeżeli jest wymagany), z uwzględnianiem
obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690, z późniejszymi zmianami) oraz wymagań zawartych w
Aprobacie Technicznej AT-15-7369/2014.

5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB numer AT – 15 – 7369/2014 wydana 22 stycznia 2014 r. przez Instytut Techniki
Budowlanej ITB w Warszawie ul. Filtrowa 1.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
a) grubość produktu zgodnie z opisem na etykiecie produktu
b) rozmiar produktu zgodnie z opisem na etykiecie produktu

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub
numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności
wyrobu budowlanego
Instytut Techniki Budowlanej PL 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1. AT- 15 – 7369/2014
Deklaruję zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną wymienioną w pkt 3.2 oraz 3.3 powyższej Aprobaty Technicznej.
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