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1488-CPD-0113/Z 

ETA 07/0117 

ETAG 009 

Euroklasa E zgodnie z  EN 13501-1, 

Ochrona przed hałasem: "nie określono działania", 

Wartość nominalna odporności cieplnej R elementów szalunku w warunkach końcowego użycia (z 

betonem, ale bez  tynków, patrz ETA 07/0117). 
 

Typ elementu 
szalunku 

Materiał 

Grubość rdzenia betonowego wynosi 150 mm 

Grubość zewnętrznej izolacji termicznej 

wynosi 50 mm 

Grubość zewnętrznej izolacji 

termicznej wynosi 150 mm 

Grubość zewnętrznej izolacji 

termicznej wynosi 250 mm 

R [m²·K/W] eq [W/m²·K] R [m²·K/W] eq [W/m²·K] R [m²·K/W] eq [W/m²·K] 

MC EPS 2.77 0.0901 5.84 0.0600 8.56 0.0526 

Neopor 3.02 0.0827 6.37 0.0549 9.34 0.0482 

MCFU 
EPS 2.70 0.0926 -- -- -- -- 

Neopor 2.94 0.0851 -- -- -- -- 

MCF 
EPS 2.68 0.0933 5.45 0.0642 -- -- 

Neopor 2.91 0.0859 5.92 0.0592 -- -- 

MCFU-St EPS 2.68 0.0933 5.44 0.0643 -- -- 

Neopor 2.91 0.0859 5.91 0.0592 -- -- 

 

Typ 

elementu 

szalunku 

Materiał 

Grubość rdzenia betonowego wynosi 200 mm 

Grubość zewnętrznej izolacji 

termicznej wynosi 50 mm 

Grubość zewnętrznej izolacji 

termicznej wynosi 150 mm 

Grubość zewnętrznej izolacji 

termicznej wynosi 250 mm 

R [m²·K/W] eq [W/m²·K] R [m²·K/W] eq [W/m²·K] R [m²·K/W] eq [W/m²·K] 

MCFU EPS 2.75 0.109 -- -- 7.93 0.0630 

Neopor 2.99 0.100 -- -- 8.62 0.0580 

 

Typ 

elementu 
szalunku 

Materiał 

Grubość rdzenia betonowego wynosi 400 mm 

Grubość zewnętrznej izolacji 

termicznej wynosi 50 mm 

Grubość zewnętrznej izolacji 

termicznej wynosi 150 mm 

Grubość zewnętrznej izolacji 

termicznej wynosi 250 mm 

R [m²·K/W] eq [W/m²·K] R [m²·K/W] eq [W/m²·K] R [m²·K/W] eq [W/m²·K] 

MCF EPS 2.85 0.175 -- -- -- -- 

Neopor 3.08 0.162 -- -- -- -- 

MCFU-St EPS 2.85 0.176 -- -- -- -- 

Neopor 3.08 0.162 -- -- -- -- 

 





Decyzją Rady Programowej i Organizatorów  
Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności  

„Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” 
 

DIAMENT POLSKIEJ INNOWACYJNOŚCI 2017 
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Europejska   ETA-07/0117 
Techniczna    z dnia 17 lipca 2017 r. 
 
 
 
 
Tłumaczenie na język angielski wykonane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Wersja oryginalna 
w języku niemieckim.
 
Część ogólna 
 

 
Jednostka Oceny Technicznej wydająca Europejską 
Ocenę Techniczną: 
 
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego 
 
Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany 
 
 
 
Producent 
 
 
 
 
Zakład produkcyjny 
 
 
 
 
Niniejsza europejska ocena techniczna zawiera: 
 
 
Europejska ocena techniczna jest wydawana zgodnie 
z  Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na podstawie 
 
 
 
 
 
 
Niniejsza wersja zastępuje: 

Deutsches Institut für Bautechnik 
 
Zestaw do szalunku traconego „IZODOM 2000 
POLSKA” 
 
Szalunek tracony konstrukcji nienośnych 
„IZODOM 2000 POLSKA” składający się z elementów 
szalunkowych z EPS 
 
Izodom 2000 Polska  
ul. Ceramiczna 2,  
98-220 Zduńska Wola 
POLSKA 
 
Zakład 1 
Zakład 2 
Zakład 3 
Zakład 4 
 
158 stron, w tym 2 załączników stanowiących 
nieodłączną cześć niniejszej oceny 
 
Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych 
„Nienośnych zestawów/systemów szalunku traconego 
opartych na pustakach lub panelach z materiałów 
izolacyjnych i czasami betonu” (ETAG 009) 
zastosowane w Europejskim Dokumencie Oceny 
(EAD) zgodnie z art. 66 ust. 3 Rozporządzenia (UE) nr 
305/2011. 
 
ETA-07/0117 z dnia 7 maja 2012 r. 

 
 
 
 
 

















Instytut Budownictwa Pasywnego

Dr. Wolfgang Feist

Certyfikat w zakresie elementów budownictwa pasywnego 64342 Darmstadt

Nr id.: 1160cs02, ważny do 31 grudnia 2018 r. NIEMCY

Aditional thermal bridges

Name Thermal bridge Description

0 Χ= 0 W/K 0

0 Χ= 0 W/K 0

Kategoria System budowlany | Izolowane elementy szalunkowe

Producent Izodom 2000 

Polska

Zduńska Wola

Nazwa wyrobu Kompletny system pasywny Izodom

Kryterium higieny

Minimalny współczynnik temperaturowy dla powierzchni 
wewnętrznych fRsi=0,25m²K/W ≥

Kryterium komfortu

Współczynnik „U” dotyczący zamontowanych okien UW,i ≤ W/(m²K)

Kryterium skuteczności
Współczynnik przenikania ciepła dotyczący zewnętrznych 
przegród budowlanych U*fPHI ≤ W/(m²K)

Współczynnik temperaturowy dla połączeń nieprzezroczystych fRsi=0,25m²K/W ≥

Konstrukcja bez mostków termicznych w miejscu kluczowych połączeń Ψ ≤ W/(m²K)

cool, temperate climate

Strona 4/4 Klimat umiarkowany chłodny

www.passivehouse.com www.passivehouse.com Passive House Institute

fRsi

0,33

0,33

0,01

0,15

0,70

CERTYFIKAT

Certyfikat wydano w odniesieniu do klimatu umiarkowanego 
chłodnego po spełnieniu poniższych kryteriów:

Przedłożono koncepcję zachowania szczelności dla wszystkich 
elementów.

0,85

0,86



Izodom 2000 Polska 

ul. Ceramiczna 2a, 98-200 Zduńska Wola, Polska
Tel.: | +48 438.232.368 | biuro@izodom.pl www.izodom2000polska.com

Nieprzezroczyste przegrody zewnętrzne budynku Okna ROVE01 ROIW01 RWSI01 WITO Górna część okna

Kraniec Połącz. ściany wew. i dachu Po stronie okna dachowego Typ

Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] bf [m]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W Uf [W/m²K]

Ψg [W/mK]

EWCE01 Ψi [W/mK]

Ściana zewnętrzna i sufit fRsi=0,25 m²K/W

Ψ [W//mK] WIBO Dolna część okna

fRsi=0,25 m²K/W bf [m]

RO01 Dach Uf [W/m²K]

WITH01 U [W/(m²K)] Ψg [W/mK]

Zasada szczelności Dolna krawędź okna Grubość [m] Ψi [W/mK]

bf [m] fRsi=0,25 m²K/W

Uf [W/m²K] UW,i [W//m²K]

Ψe [W/mK]

Ψi [W/mK] FS01 Płyta stropowa BWBC01       Ściana piwnicy-strop

fRsi=0,25 m²K/W U [W/(m²K)] Ψ [W//mK]

UW,i [W//m²K] Grubość [m] fRsi=0,25 m²K/W

FSIW01 BWFS01     Ściana piwnicy i płyta strop.

Płyta stropowa i ściana wew. Przekrój poprzeczny Ψ [W//mK]

Ψ [W//mK] fRsi=0,25 m²K/W

fRsi=0,25 m²K/W

FSBW01     Płyta strop. i ściana piwnicy

Objaśnienia: BW01 Ściana piwnicy Ψ [W//mK]

U [W/(m²K)] FS02 Płyta stropowa      U [W/(m²K)] Grubość [m] fRsi=0,25 m²K/W

Grubość [m]

ROEA01 Okap RWBO01      Dolna część okna dach. RWTO01       Górna część okna dach. RORI01 Kalenica

Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

FRAW01 TC01   Część dachu bez izolacji ROJU01 Połączenie

Dach płaski i ściana wstęp. U [W/(m²K)] Ψ [W//mK]

Mostki termiczne wyłączone z zakresu obliczeń Kryteria skuteczności niespełnione Ψ [W//mK] Grubość [m] fRsi=0,25 m²K/W

Kryteria spełnione Kryterium higieny lub komfortu niespełnione fRsi=0,25 m²K/W

TCEA01    Część dachu bez izolacji i okap

FR01 Dach płaski EO01 Podcienie Ψ [W//mK]

EW01 Ściana zewnętrzna U [W/(m²K)] U [W/(m²K)] fRsi=0,25 m²K/W

U [W/(m²K)] Grubość [m] Grubość [m]

Grubość [m] EWEO01      Strop piwnicy i ściana zew.

EWIC01 Ψ [W//mK]

Narożnik wew. ściany zew. BC01       Strop piwnicy fRsi=0,25 m²K/W

Ψ [W//mK] EWEJ01 U [W/(m²K)]

fRsi=0,25 m²K/W
Połączenie płyty ze ścianą zew. . Grubość [m] EWEO02      Strop piwnicy i ściana zew.

Ψ [W/(mK)] Ψ [W//mK]

EWEC01 fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

Narożnik zew. ściany zew. Przekrój podłużny

Ψ [W//mK] WISI Po stronie okna BCEW01      Strop piwnicy i ściana zew.

fRsi=0,25 m²K/W Typ Ψ [W//mK]

bf [m] fRsi=0,25 m²K/W

EWIW01 Uf [W/m²K]

Ściana wew. przy ścianie zew. Rzut Ψg [W/mK] FRRP01 Attyka FSEW01    Płyta strop. i ściana zew. FSBW02      Płyta strop. i ściana piwnicy BCIW01       Strop piwnicy i ściana wew.

Ψ [W//mK] Ψi [W/mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

Strona 2/4 Kompletny system pasywny Izodom | Nr id.: 1160cs02 Kompletny system pasywny Izodom | Nr id.: 1160cs02 Strona 3/4

www.passivehouse.com www.passivehouse.com

0,375

0,437

0,406

Kompletny system pasywny Izodom obejmuje 
system budowlany składający się z elementów 
szalunku z izolacją ze styropianu (EPS) o grubości 
200 mm na ścianach zewnętrznych, dachowych płyt 
styropianowych o grubości 250 mm oraz połączenia 
płyt styropianowych o grubości 250 mm i płyt                 
z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 100 mm   
w płytach stropowych.
Konstrukcja dachu wykonana jest z drewnianych 
belek z kontrłatami. Instytut Budownictwa Pasywnego 
przeprowadził analizę kryteriów termoziolacyjności      
w odniesieniu do klimatu umiarkowanego chłodnego. 
Mimo iż połączenia stropowe nie spełniają w pełni 
kryteriów skuteczności, system ogólnie zaliczany jest 
do rozwiązań budownictwa pasywnego stosowanych
w klimacie umiarkowanym chłodnym i ciepłym.

Niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego ustanowił międzynarodowe kryteria dla siedmiu stref klimatycznych,
w oparciu o dodatkowe kryteria higieny, komfortu i przystępności cenowej. Zasadniczo elementy certyfikowane dla 
określonych stref klimatycznych o wyższych wymaganiach mogą być także stosowane w klimatach, dla których 
obowiązują mniej restrykcyjne wymagania. Takie zastosowanie będzie zasadne w określonych okolicznościach.

Analiza została przeprowadzona w odniesieniu do 
ogólnego budynku pasywnego o konstrukcji 
drewnianej z oknami zespolonymi dwukomorowymi, 
które spełniają warunki parametrów cieplnych phA
w zakresie opaski dystansowej i podwójnej uszczelki 
polisiarczkowej. Wykonane obliczenia wskazują, że 
miejsce montażu okna jest przystosowane do klimatu 
umiarkowanego ciepłego, bez ryzyka kondensacji,   
a w następnie - rozwoju pleśni.

Tynkowanie wewnętrzne zapewnia szczelną warstwę 
na ścianach wewnętrznych. W dachu szczelną 
warstwę stanowi papa, która łączy się z tynkiem za 
pomocą szczelnych taśm. W ten sam sposób 
połączone są okna. Od spodu szczelną warstwę 
stanowi betonowa płyta stropowa.
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Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 
Office: LOI 3/322 - Tel. direct line +32 229-86944 

 

EUROPEAN COMMISSION 
Service for Foreign Policy Instruments 
 
 
Cooperation with Industrialised Countries 
 

Brussels, 25.9.2013 
FPI4/EP  

TO WHOM IT MIGHT CONCERN 

It is to certify, that Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. - a Polish construction materials 

manufacturer - has been selected to participate in the EU Gateway Programme, 

Construction and Building Technologies Business Mission, scheduled to take place in 

Tokyo, Japan from 2 to 6 December 2013. 

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. will be one of 40 companies from across the European 

Union selected for this mission. 

The Company has met the following criteria: 

 Exist for at least 5 years - Izodom was established in 1991 

 Fully-owned by European Union capital 

 Being located and having its main activities in the European Union 

 Active in one of the economic sectors covered by the EU Gateway Programme,  

 Have proven track records of international business cooperation,  

 Have a solid business strategy for entering the Japanese market, 

 Have a sufficient turnover and number of people employed to guarantee a market 

entry to Japan. 

The EU Gateway Programme Construction and Building Technology mission is an 

initiative of European Union, aiming to identify most innovative construction 

technologies and materials across the European Union, with a potential in entry to 

Japanese and Korean markets. The European Commission via the EU Gateway 

Programme manages and arranges promotion of the EU companies.  

 
Ellen PEDERSEN 

Programme manager EU Gateway 





  

             R E F E R E N CE      February, 2014 
 
 
Dear Mr. Jakub Wocik,  
 
We wish to thank you and to recognize your vision and leadership in endorsing the Caring 
for Climate initiative. Izodom 2000 Polska is now part of the largest global business 
movement to address climate change, endorsed by over 350 companies from 60 countries. 
 
The climate change crisis has risen to the top of the international agenda with growing public 
concern. Companies, local governments and countries have already recognized and are 
capitalizing on the benefits of moving towards low carbon, climate resilient and green 
economy pathways. With Caring for Climate, the UN Global Compact, the UN Environment 
Programme (UNEP) and the secretariat of the UN Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) seek to (i) mobilize businesses on a global scale to take a stand for a low-
carbon and climate resilient economy through their processes, products and services; as well 
as (ii) inform the climate change global policy agenda in order to contribute to progress in the 
intergovernmental climate change process. 
 
Caring for Climate offers ongoing engagement opportunities for signatories, in particular 
through events, publications and collaborative action platforms. Further information on 
upcoming engagement opportunities can be found on the initiative’s website at 
www.caringforclimate.org. 
 
We welcome Izodom 2000 Polska to the Caring for Climate initiative and look forward to 
working with you. 
 
 
Sincerely,
 

 
 
 
                   Georg Kell    Christiana Figueres          Sylvie Lemmet 
            Executive Director   Executive Secretary            Director 

UN Global Compact Office UN Framework on Climate Change        UNEP DTI

 
 
 
 

Mr. Jakub Wocik 
Vice President 
Izodom 2000 Polska 






