EKOMAT spol. s r.o.
Dobrá 195
739 51 Dobrá

PODNIKOVÁ NORMA
Šňůry EKOflex®

PN 004-13-00
(revize 00)

Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání šňůr EKOflex®.
I.

VŠEOBECNĚ

1. Charakteristika výrobku
Šňůra EKOflex® je šňůra z lehčeného polyetylénu pro tepelnou izolaci potrubí. Vyznačuje se
vysokou tepelně izolační účinností a snadností instalace. Vyrábí se v široké rozměrové škále (viz.
Tabulka č.2)
2. Použití
Šňůry EKOflex® se používají pro utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklin, utěsňování
dilatačních spár v průmyslových podlahách, výplň a utěsňování spár při rekonstrukcích a opravách
bytových a nebytových fondů, výplňová hmota při tmelení větších spár (úspora tmelu) atd.
3. Způsob objednávání
V objednávce musí být uvedeny tyto údaje týkající se výrobku:
a) název výrobku (šňůra EKoflex)
b) identifikační rozměry: průměr v mm. Rozměrový sortiment je uveden v Tabulce č.2
c) množství v běžných metrech v celých násobcích počtu metrů šňůr v jednom balení dle údajů
v Tabulce č.1, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
d) pokud je smluvně dohodnuta odlišná barva než bílá, pak je nutné uvést i barvu šňůry.
II.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

4. Vzhled a provedení
Lehčená struktura šňůr je na řezech jemná a rovnoměrná. Průměr šňůr dle Tabulky č.2. Způsoby
montáže popisuje samostatná směrnice.
5. Barva
Šňůry EKOflex® se vyrábějí v bílé barvě nebo v barvách dle smluvních podmínek.
6. Rozměry
Rozměrový sortiment šňůr EKOflex® včetně přípustných tolerancí je uveden v Tabulce č.2.
7. Vlastnosti
Tabulka č. 1 vlastností izolačních šňůr EKOflex dle výsledků šetření akreditovanou zkušebnou
Název parametru

Zkušební metoda

Výsledek zkoušky

Deklarace výrobce:

Objemová hmotnost (ρ)

ČSN EN ISO 845

ρměř = 26,00 ÷ 36,00 kg/m3

ρ = 26 ÷ 36 kg/m3

Tepelná vodivost (λ)

ISO 8302

λměř = 0,0374 W/m.K (při 0°C)
λměř = 0,0392 W/m.K (při 10°C)
λměř = 0,0403 W/m.K (při 16,5°C)

λ = 0,0374 W/m.K (při 0°C)

Součinitel difuze vodních par (μ)

ČSN EN 12 086

μměř = 1200

μ = min. 1000

Rozměrová stálost RP, RN

ČSN EN 1605

RP = -1,23%
RN = +0,39%

RP = max. ±2%
RN = max. ±2%

Nasákavost (N)

ČSN EN 1605

N = 1,4%

N = max. 2,0%

Zdravotní a hygienické
požadavky

Hygienické předpisy

Neobsahuje materiály zdraví
škodlivé

Neobsahuje materiály zdraví škodlivé

Stupeň hořlavosti

ČSN 73 0862

C3

C3

8. Vzhled a provedení
Kontroluje se vizuálně.
9. Rozměry
Průměr šňůr se měří kalibrovaným měřidlem (popřípadě pracovním měřidlem) ve třech místech
po délce šňůry vzdálených od sebe 1 m, u šňůr balených v klubku jsou pak měřicí body na počátku
šňůry, ve středu a na konci šňůry. Výsledná hodnota je průměrem z těchto tří měření. Délka šňůry
se měří kalibrovaným měřidlem (popřípadě pracovním měřidlem).
10. Objemová hmotnost
Objemová hmotnost se stanovuje podle ČSN EN ISO 845, přičemž zkušební tělesa představují vždy
z každého rozměrového typu výřezy o délce 2000 mm.
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11. Tepelná vodivost
Tepelná vodivost se měří podle ISO 8302.
12. Stupeň hořlavosti
Šňůry neobsahují látky zvyšující odolnost proti hoření. Podle ČSN 73 0862 jsou zařazeny
do kategorie C3 (F).
III.

ZNAČENÍ, BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA

13. Značení výrobku
Šňůry EKOflex® balené v klubkách na povrchu nejsou označeny, šňůry Ekoflex vyráběné v tyčích
jsou potištěny textem s názvem výrobku, rozměrem, datumem a časem výroby.
14. Způsob balení a skladování
Šňůry EKOflex® se PE pytlů. Na každém balení je štítek s těmito údaji:
a) název a sídlo výrobce
b) název výrobku
c) průměr šňůry
d) počet metrů šňůr v balení
e) číslo balení
f) datum výroby
g) EAN code
h) recyklační symbol
Výrobky se skladují v prostorách, kde je zajištěna ochrana proti povětrnostním vlivům.
15. Doprava
Dopravu odběrateli zajišťuje výrobce pomocí přepravní služby nebo železničního speditéra (celé
vagónové zásilky), případně dle individuálního ujednání.
16. Doplňující údaje
Odpadní šňůry je možno zpracovat recyklací nebo spalováním ve vhodné vysokoteplotní spalovně.
17. Tabulka č.2 - Rozměrový sortiment šňůr EKOflex® včetně přípustných tolerancí
Šňůry EKOflex®
průměr šňůry
(mm)

tolerance
průměru
(mm)

počet metrů v balení

tolerance balení
(m)

6

-1 / +2

5000 bm (5 ks klubek po 1000 bm)

-50 / +50

8

-1 / +2

5000 bm (5 ks klubek po 1000 bm)

-50 / +50

10

-2 / +2

1000 bm (4 ks klubek po 250 bm)

-10 / +10

15

-2 / +2

1000 bm (10 ks klubek po 100 bm)

-10 / +10

20

-3 / +4

500 bm (5 ks klubek po 100 bm)

-5 / +10

25

-3 / +4

600 bm (tyče o délce 2m, 300 ks v balení)

-2 / +2

30

-3 / +4

200 bm (tyče o délce 2m, 100 ks v balení)

-2 / +2

50

-4 / +5

200 bm (tyče o délce 2m, 100 ks v balení)

-2 / +2

V Dobré dne 1.7.2013

_______________________
Ing. Patrik Mrkva
zmocněnec pro kvalitu

_______________________
Lubomír Šašinka
ředitel společnosti
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