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Warszawa, 22 czervyca 2020 r.

KRAJO\il4 OCENA TECHNI-ICZNA
Nr IBDiM-KOT-202010517 wydanie

2

1

z dnia 16

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
przeprowadzentu postępowan|a zgodnie Z przepisami
rozporządzenta Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

Na podstawie art9 ust.

ustawy

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.2l5), po

krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

IZOLACJA. JAROCIN S.A.
z siedzlba:

ul. Pozna ska 24-26,63-200 Jarocin

InsĘtut Badawczy Dr

g

i MostÓw

stwierdz a pozytywną ocenę właściwości
uzytkowych wyrobu budowlanego

:

Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe,
pod nawierzchnie mostowe oraz roztwory asfaltowe do gruntowania betonu
pod nawierzchnie mostowe
o nazwach handlowych: Papa zgrzewalna JARPLAST MOST oraz roztwilr asfaltowy
do gruntowania JARLEP G i roztwÓr asfaltowy do gruntowania

modyfikowany szybkoschnący

JARLEP GM

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w nrnrejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

prof. dr hab. tnż. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej:
22 czerwca 2020 r.
DatautraĘ wazności Krajowej oceny Technicznej: 22 czerwca2025 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-202010517 wydanie I zawiera stron 20, w
załacznlkt2'

tym
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OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnte z $ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenta Ministra Infrastruktory i Budownictwa 17 listopada
20|6 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badautczy Drog i MostÓw ustalił
następuj ącą nazwę techniczną:
Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod
nawierzchnie mostowe oraz roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod nawierzchnie
mostowe

t

nazwę handlową: Papa zgrzewalna JARPLAST MOST oraz roztwilr asfaltowy
do gruntowania JARLEP G i roztwÓr asfaltowy do gruntowania
modyfikowany szybkoschnący JARLEP GM

wyrobÓw budowlanych, zw any ch dalej
- papa zgrzewalną

:

JARPLAST MosT'
JARLEP G'
JARLEP GM.

. środkiem gruntującym
- środkiem gruntującym

|.2

Nazwa

i

adres producenta,

a także nuzlya i adres

upoważnionego przez niego

przedstawiciela, o ile został ustanowiony
Wnioskodawcą jest producent o nazwie I Z siedzibą, ktÓre zostaĘ określone na stronie Il20
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3

Miejsce produkcji wyrobu

IZOLACJA JAROCIN S.A. z

1.4

siedz1bą: 63-200 Jarocin, ul.

Pozna ska 24.26.

oznaczenie Ępu i opis techniczny wyrobu

1'.4.| oznaczenie

Ępu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog
typy wyrobÓw budowlanych:

1) Papa zgrzewalna JARPLAST MOST;
2) Asfaltowy środekgruntujący JARLEP G;
3) Asfaltowy środekgruntujący JARLEP GM.

i

MostÓw oznaczył następujące
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1.4.2 opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych wyrobÓw i komponentÓw
Przedmiotem Krajowej oceny Technicznej są następujące wyroby budowlane:
papazgrzewalna JARPLAST MOST (rysunek 1) - jest rolowyrr matertałem izolacyjnym
zł.ozonym Z osnowy z wł.okniny poliestrowej o gramafurze 25O gl^,, zalmpre.gnowanej
asfaltem i powleczonej obustronnie masą polimeroasfaltową, modyfikowaną
kauczukiem syntetycznym SBS (styren-butadien-styren). Dolna powierzchnia papy jest
zabezpteczotua przed sklejeniem w rolce cienką, przeźroczyst4 folią Z tworzywa
sztucznego, ktÓra ulega stopieniu w wyniku ogrzan|a płomieniem palnika gazowego
podczas układania papy.GÓrna powierzchnia papy jest zabezp|eczona przed sklejeniem
w rolce posypką mineralną: drobnoziarnistą lub gruboziarnistą.

Arkusze papy zgrzewalnej JARPLAST MOST w rolce mająwymiary:

długość-

500 cm lub 750 cm, w w1padku układania maszynowego dopuszcza
się stosowanie rolek o dfugoŚci do 4500 cm;
100 cm;
szerokośćgruboŚć

posypka mineralna: drobnoziarnista
lub gruboziarnista
masa polimeroasfaltowa modyfi kowan

kauczukiem SBS
włoknina poliestrowa impre gnowana
masą polimeroasfaltową modyfikowa
kauczukiem SBS
masa polimeroasfaltowa modyfikowa

kauczukiem SBS
folta z tworzywa sztucznego

Rysunek 1 - Schemat budowy papy zgrzewalnej JARPLAST MOST

asfaltowy środekgruntujący

JARLEP G - jest gotowym do użycia roztworem.

stanowiącym mieszaninę asfaltÓw, rozpxszczalnikow i dodatkÓw uszlachetniaj ących;
asfaltowy Środek gruntujący JARLEP GM - jest gotowym do uzycia szybkoschnącym
roztworem modyfikowanym SBS stanowiącym mieszaninę asfaltÓw, rozpulszczalnikÓw

i dodatkÓw uszlachetniaj ących.

Wymagania w stosunku do właściwości
identyfikacyjnych papy zgrzewalnej JARPLAST
MOST, asfaltowego Środka gruntującego JARLEP G i asfaltowego środkagruntującego
JARLEP GM zestawiono w tablicv 1.
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1

Jednostki

Wymagania

Metody badari
według

4

5

J

Papa zgrzewalna JARPLAST MOST
I

2

Wygląd zewnętrzny

bez wad

Szerokośćarkusza

cm

J

t

5,0

Widmo w podczerwieni
(anahza FTIR)

5

6

i konsystencja

Widmo w podczerwienr
(analiza FTIR)

Wygląd zewnęttzny
i konsystencja

990

1

990

PN-EN
17

67

:2008

JARLEP G

badanie identyfikacyjne;
rysunek Z2-3

Asfaltowy środekgruntujący

7

2)

Jednorodna crecz barwy
ciemnobrunatnej ,bez
widocznych
zanteczyszczeh;
w temp. 23+2 oC łatwo
rozprowadza się i tworzy
cienką, rÓwną błonkę bez
pęcherzy.

Wygląd zewnętrzny

1

PN-B04615:

badanie identyfikacyjne;
rvsunek Z2-2

Asfaltowy środekgruntujący

990

t)

4500 + 10,0
4

1

PN-B04615:

750+7,5')

cm

Dfugośćarkusza

04615:

100 + 2,02)

500
a

PN-B-

1)

PN-Bf4620:1998
+ AzI:2004

PN-EN
I7

67:2008

JARLEP GM

Jednorodna crecz barwy
ciemnobrunatnej ,bez
widocznych

zanreczyszczei;
w temp. 23+2 "C łatwo
rozprowadza się i tworzy

PN-Bf4620:1998
+ Azl:2004

cienką, rÓwną błonkę bez
pęcherzy.
8

Widmo w podczerwlenl
(anahza FTIR)

badani e identyfikac yj ne

rysunek Z2-4

;

') Arkusz papy powinien być bez dziur, załamafi i o rÓwnych krawędziach. Papa powinna mieć rÓwnomiemie
i posypkę. Niedopuszcza|ne są uszkodzenia powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.
2)

Wymiar arkusza papy wg producenta.

PN-EN
l7 67:2008
rozłoŻonąpowłokę
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ZAN.IIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
Zamierzonezastosowanie wyrobu

zgrzewalna JARPLAST MOST jest przeznaczona do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, w zakresie stosowania według p. 2.2, do wykonywania jednowarstwowych
tzol.acjt przeciwwodnych na betonowych, zelbetowych i spręZonych, drogowych i kolejowych
obiektach mostowych zwanych dalej obiektami betonowymi. Izo|ację z papy zgrzewalnej
JARPLAST MOST można układać rla innych budowlach komunikacyjnych' w tym na
budowlach podziemnych.

Papa

G i JARLEP GM Są przeznaczone do gruntowania
podłoza z betonu cementowego przedukładaniem papy Zgrzewalnej JARPLAST MOST.

Asfaltowe środkigrunfujące JARLEP

2.2

Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie $ 9 ust. 2 pkt I rozporządzenta Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnta
l7 listopada 20t6 r. w sprawie krajowych ocen technicznych' InsĘrtut Badawczy Drog
i MostÓw stwierdza pozytryną ocenę właŚciwości uzytkowych wyrobu budowlanego o nazw|e:
Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod
nawierzchnie mostow e oraz roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod nawierzchnie
mostowe i nazwach handlowych: Papa zgrzewa|na JARPLAST MOST oraz roztwÓr
asfaltowy do gruntowania JARLEP G i roztwÓr asfaltowy do gruntowania modyfikowany
szybkoschnący JARLEP GM do zamterzonego zastosowania w budownictwie
komunikacyjnym w zakresie:

2.2.l

drogowych obiektÓw inżynierskich bez ograntczen,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnta 30 maja 2000 r. w sprawie warunkÓw technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty tnżynterskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.735
ze zm.);

2.2.2 kolejowych obiektÓw inżynieryjnych bez ograntczei,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozpotządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej zdnta l0 wrzeŚnia 1998 r. w sprawie warunkÓw techntcznych, jakim
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (D,. U. Nr I5|, poz.987);

2.2.3

obiektÓw budowlanych kolei miejskiej ,,metra', bez ograntcze

,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymt w rozporządzeniu Ministra Infrastrukfury
z dnta |7 czerwca 20II r. w sprawie warunkÓw techntcznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. Nr t44, poz.859).

2.3

Warunki stosowania wyrobu

Izolację z papy zgrzewalnej JARPLAST MOST naleŻy układać po zagruntowaniu podłoza
jednym z następujących asfaltowych środkÓw gruntujących: JARLEP G lub JARLEP GM
albo żywtcznym środkiemgrunfującym posiadającym aktualną: Aprobatę Techn|czną IBDiM
albo Krajową ocenę Techniczną.
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Podłoia zagruntowanego żywtcznym środkiemgruntującym nie nalezy ponownie gruntować
asfaltowym środkiem grunfującym i na odwrÓt, podłoza zagruntowanego asfaltowym środkiem
grunfującyrn nte należy gruntować ponownie Środkiem żywtcznym.

Podłoze betonowe przeznaczone do gruntowania asfaltowymi środkami grunfującymi powinno
być wykonane' co najmniej 14 dni przed zabiegiem gruntowania.

Roboty tzolacyjne naleiy wykonywać przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia
powyzej 5 "C. Nie należy prowadzic prac izolacyjnych podczas silnego wiatru i opadÓw
atmosferycznych. Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, rÓwnynr
i gładkim podłozu.

Kryteria oceny jakościpodłoza z betonu cementowego' na ktorym dopuszcza s|ę układanie
tzolacjt są następuj ące
podłoże wytrzymałe; wytrzyrnałośćpodłoża badana metodą ,,pull-off' wynosi co najmniej
1,0MPa w wypadku stosowania asfaltowych środkowgruntujących JARLEP G lub
:

JARLEP GM;

podłoze suche; beton jest w stanie powietrzno-suchyrrr, bez widocznych śladÓw wilgoci
i zaciemnie/r spowodowanych wilgocią; powierzchnta betonu powinna być jednolicie
ciemna i matowa,bezjasnych plam i zastoisk wody;
podłoze czyste; powierzchnia betonu jest wolna od |uźznych frakcji, pyłÓw, plam oleju,
smarÓw i innych zanteczyszczen,
podłożegładkie; lokalne nierÓwności i zagłębienia powierzchni betonu n|e przeL<raczają

*5mm,

podłoze rÓwne; szcze|tny mtędzy powierzchnią podł'oża a łatą o długości4 m ułozoną
na betonie cementowym, nie przekraczają 10 mm.
Informacje dotyczące wykonania tzolacjt z papy zgrzewalnej JARPLAST MOST, w tym
gruntowaflua podłoia za pomocą asfaltowych środkÓw grunfujących JARLEP G lub JARLEP
GM podano w Załącznlku Nr 1.
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Wyrob budowlany należy stosować zgodnte z zamterzeniem, zakresem i warunkami, ktÓre
podano w Krajowej ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych właŚciwych
dla poszczegolnych rodzajÓw budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposÓb niezgodny z przepisami tec|tntczno-budowlanynri należy
uzyskać zgodę lua odstępstwo od tych przepisÓw w trybie określonym w art. 9 ustawy z dnta
7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (t. j .Dz.U. z2019 r.,poz. 1186).

3 wŁAŚclwoŚfl

uŻyrrcowE wYRoBU BUDowLANEGo

ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

I

METoDY

Właściwości
uzytkowe wyrobow budowlanych zestawiono w Tablicy 2.

Tablica

Lp.

Oznaczenie
typu wyrobu
budowlanego

Zas adnic ze char akterystyki

wyrobu budowlanego dla
zamier zon e go za stosowania
lub zastosowari

1
J

2

I

2

Właściwości
użytkowe
wyrażone
w
poziomach,
klasach lub
w spostÓb
opisowy
4

Jedn.

Metody badafi
i obliczerł

6

5

ProceduraBadawcza
I

Grubośćarkusza

> 5,0

mm

IBDiM
Nr PB-TM-l/l:2005
lub PN-EN
1849-1 :2002

Grubośćwarstwy tzo|acyjnej

2

pod osnową

3

Papa
zgrzewalna
1.

4

J

6

JARPLAST
MOST

Giętkość,badana na wałku
O 30 mm (gorna i dolna
powierzchnia arkusza papy)

< -20

Przesiąkliwość

> 0,8

Nasiąkliwość

rnm

"C

MPa

- wzdłuz arkusza

Wydłuzenie przy zerwaniu
- wzdłuż arLusza
-

w poprzek arkusza

IBDiM

Nr PB/TM-Il2:2005

PN.EN
1

109:2013-07

ProceduraBadawcza

IBDiM

Nr PB/TM-Il3:2005

< 0,5

% (m/m)

PN-B-04615: 1990

> 1100

N
N

12311-1:2001

%

12311-1:2001

Siła zrywająca przy
l):
rozciąganiu
- w poprzek arkusza

7

ProceduraBadawcza
> 3,0

> 800
')

>45
>50

%

PN.EN

PN-EN
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o 2
dalszv cciag tabhcy
a
J

2

Siła zrywającaptzy
t)
rczdzieraniu

8

- wzdłużarkusza
- w poprzek arkusza

Siła zrywajqca w stykach

9

arkuszy papy

10

Papa
zgrzewalna
1.

11

t2

JARPLAST
MOST

Przy czepnośćdo podłoza
badana metodą,,pull-off '2)

Wytrzymałośćna ścinanie

A

5

> 250

> 150

N
N

> 500

N

> 0,5

MPa

6

Procedura Badawcza

IBDiM

Nr PB/TM-ll4:2013
Procedura Badawcza

IBDiM

Nr PB/TM-ll9:2013
Procedura Badawcza

IBDiM

Nr PB/TM-Il5.,2016
3)

odporność na działanię
odwyz s zonej temp eratury,
100 oC, 2 godz.

p

> 0,2

MPa

PN-EN 13653:2017

> 100

OC

PN-B-04615: 1990

Masa polimeroasfaltowa wytopiona z pnpy zgrzewalnej

JARPLAST MOST

Temperatura mięknienia wg
metody PIK, elastomeroasfalt

>90

OC

PN-EN 1427:2015

14

Temperafura łamliwości
wg Fraassa

< -20

"C

PN-EN 12593:2015

l5

Czas wysychania

<6

h

Zawartość wody

< 0,5

%

50+5

S

Czas wysychania

<6

h

Zawartośc wodv

< 0,5

%

45+5

s

13

(sBS)

Asfaltowy
środek
gruntujący

Procedur a Badawcza

2.

t6

l7

l8

JARLEP G

Lepkość(czas wypĘwu,
kubek wypĘwowy
ISO A4 mm)

Asfaltowy
środek
gruntujący

JARLEP GM
20

1) oznaczenie

2)
3)

Lepkość(czas wypłyvru,
kubek wypływowy
ISO A4 mm)

PN.EN ISO
9029:2005

PN-EN ISO
2431:f012
Procedura Badawcza

3.

r9

IBDiM Nr

PB/TM-I110'2016

IBDiM Nr

PB/TM-I110:2016

PN.EN ISO
9029:2005

PN-EN ISO
2431:2012

na|ezy wykonać w temperaturze 23+2 "C,
Oznaczenie należy wykonać w temperaturze 20+2 oC. Papa zgrzewa|na ułozona na Zagruntowanym (asfaltowym
lub zywicznym środkiem gruntującym) podłozu betonowym.
Papa zgrzewa|na JARPLAST MOST ułozona na zagruntowanym podłozu betonowym (środkiem asfaltowym albo
żywicznym) zvłozoną warstwą z asfaltu lanego; ścinaniepod kątem 15".
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SKŁADoWANIE ORAZ SPosÓB ZNAKOWAIIIA wYRoBU

4.1

WyĘczne dotyczące pakowania

4.1..1

Papa zgrzewalna JARPLAST MOST

Arkusze papy zgrzewalnej JARPLAST MOST powinny być zwtnięte w rolki i owinięte wstęgą
papieru lub taŚmami pakowymi. Rolki papy zgrzewalnej JARPLAST MOST powinny być
ustawione pionowo na paletach t zapakowane w folię termokurcz|twą.
4.|.2. Asfaltowy środekgruntujący

JARLEP G

w szcze|nie zamykane pojemniki
pojemności
10
1i
20
llub
inne
nazamÓwienie
metalowe o
odbiorcy.
Asfaltowy środek gruntujący JARLEP G jest pakowany
4.1.3 Asfaltowy środekgruntujący

JARLEP GM

Asfaltowy środekgrunfujący JARLEP GM jest pakowany
metalowe o pojemności 10 1i 20
4.2

w

szczelnte zamykane pojemniki

llub inne nazamÓwienie odbiorcy.

WyĘczne dotyczące transportu i składowania

4.2.1 Papa zgrzewalna

JARPLAST MOST

zgrzewa|nej JARPLAST MOST na|eży przechowryać w pomieszczentach
zadaszonych, chroniących je przed zawtlgoceniem, w miejscu zabezpieczonyrn przed działantem
promieni słonecznych t z dala od źrodełctepła. Rolki papy należy ustawiać w pozycji stojącej
w jednej warstwie na paletach transportowych. Ltczba rolek papy pakowanych na jednej palecie
jest określanaprzez producenta. Rolki papy zgtzewalnej JARPLAST MOST zapakowane na
oryginalnych paletach t zabezpieczone przed przesunięciem folią termokurczltwą mozna
składować w dwÓch warstwach.

Rolki papy

Rolki papy

zgrzewalnej JARPLAST

MOST na|ezy przewozić krytymi środkami
t zabezpieczone dodatkowo listwami przed

transportowymi, ustawione w jednej warstwie
ewenfualnym przesunięciem i uszkod zeniem.
4.2.2 Asfaltowy środekgruntujący

JARLEP G

Pojemniki z asfaltowym środkiem grunfującym JARLEP G na|eży przewozić, w pozycji
pionowej, w ilościwarstw określonej ptzez producenta tak, aby tworzyły zwartą całość
zabezpieczorlą przed ewenfualnym przesunięciem i uszkodzerllem. Termin przechowywania
wyrobu w oryginalnych, zaml<niętych opakowaniach wynosi 24 mtestące od daty produkcji.
Wyrob na|eży przechowywać w suchych pomi eszczen|ach, z dala od żrodełognia i elementÓw
grzejnych, w warunkach zabezpteczających go przed nasłonecznieniem i wpływami
atmosferycznymr.

Asfaltowy środekgruntujący JARLEP G sklasyfikowano jako materiał niebezpieczly klasy 3
(ciekły zapalny) i powinien być przewożony w warunkach określonych przepisami o przewozie
drogowym towarÓw niebezpiecznych ADR. Asfaltowy środek grunfujący JARLEP G
w opakowaniach o masie mniejszej fiz 450 kg nie podlega przepisom ADR.
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JARLEP GM

Pojemniki z asfaltowym Środkiem grunfującym JARLEP GM na|ezy przewozić, w pozycji
pionowej, w ilościwarstw określonej przez producenta tak, aby tworzyły zwartą całość
zabezpteczoną przed ewentual''y- przesunięciem i uszkodzeniem. Termin przechowywania
wyrobu w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach wynosi 24 mtesiące dni od daty produkcji.
WyrÓb należy przechowywać w suchych pomi eszczen|ach, z dala od żr6dełognia i elementÓw
grzejnych, w warunkach zabezpteczających go przed nasłonecznieniem i wpływami
atmosferycznpt.
Asfaltowy środek grunfujący JARLEP GM sklasyfikowano jako materiał niebezpieczny klasy 3
(ciekły zapalny) i powinien być przewożony w warunkach określonych przepisami o przew ozie
drogowym towarÓw niebezpiecznych ADR. Asfaltowy środekgrunfujący JARLEP GM
w opakowaniach o masie mniejszej ntz 450 kg nie podlega przepisom ADR.

4.3

SposÓb znakowania wyrobu budowlanego

Wyrob na|eiy oznakować znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzentu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnta 17 listopada2016 r. w sprawie
uzytkowych wyrobÓw budowlanych oraz sposobu
sposobu deklarowania właściwości
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z f0I6 r., poz. 1966) oraz w rozporządzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmtentającym rozporządzente
w sprawie sposobu deklarowania właściwościuzytkowych wyrobÓw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz . U. 22018 r. poz. L233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporządzić, krajową deklarację
właściwości
uzytkowych wyrobu budowlanego wedfug wzoru opublikowanego w załączniku
nr 2 do cytowanego rozpotządzenta oraz udostępnić ją w sposÓb opisany w rozp orządzeniu.
oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyć następujące informacje:

dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany został' po raz pierwszy umieszczony

na wyrobie budowlanym,

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwa|ający jednoznacznie
określićnazwę i adres siedziby producenta,
nazwę 1 oznaczenie t}pu wyrobu budowlaneBo,
numer i rok wydania krajowej oceny techntcznej, zgodnie z kt6rą zostały zadeklarowane
właściwości
uzytkowe'
numer kraj owej deklaracj i właściwości
uzytkowych,
poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości
uzytkowych,
nazwa jednostki certyfikującej, ktÓra uczestni czyła w ocenie i weryfikacji stałości
właŚciwościuzytkowych wyrobu budowlanego,
uzytkowych
adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja właściwości
jest na niej udostępniona.

z

krajową deklaracją właściwości
użytkowych powinna być dostarczona albo
udostępniona w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje
o substancjach niebezpiecznychzawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktorych mowa w art.
31 lub 33 rczporządzenta (wE) nr 190712006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograntczei w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenra Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Wraz

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/05 17 wydanie

I

Strona

ltl20

Ponadto, oznakowanie wyrobu budowlanego' stanowiącego mieszaninę niebezpi eczrlą według
rozporządzenta REACH, powinno być zgodne z wpaganiami rozporządzenta Ministra Zdrowta
z dnta 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowanta opakowari substancji ntebęzpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tj.: Dz. U. z Z0l5 r. poz. 450)
I rozporządzenta (WE) nr |27212008 Parlamenfu Europejskiego i Rady w Sprawie klasyfikacji,
oznakowan|a i pakowan|a substancji i mieszanin (CLP)' zmtentającego i uchylającego
dyrektywę 671548/EWG i I999145ĄVE oraz zmtentającego rczporządzenie (WE) nr 190712006.

Informację na|eży dołączyc do wyrobu budowlanego
s|ę Z nią przez stosującego ten wyrÓb.

w

sposÓb umozliwiający zapoznanle

5

ocENA I WERYFIKACJA STAŁoŚCI wŁAŚCIwosCIUŻYTKowYCH

5.1

Krajowy system oceny i weryfikacji stałościwłaściwościużytkowych

załącznikiem nr 1 do rozporządzenta Ministra Infrastrukfury i Budownictwa z dnta
uzytkowych wyrobÓw
17 listopada 20t6 r. w sprawie sposobu deklarowan|a właściwości
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znaktem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966)
oraz rczporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmtentającym
uzytkowych wyrobÓw
rozporządzente w sprawie sposobu deklarowan|a właściwości
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz.
|233), Instytut Badawczy Drog i MostÓw wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazw|e
techntcznej: Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe,
Zgodnte

z

pod nawierzchnie mostowe oraz roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod
nawierzchnie mostowe l nazwach handlowych: Papa zgrzewalna JARPLAST MOST oraz
roztwilr asfaltowy do gruntowania JARLEP G i roztwÓr asfaltowy do gruntowania
modyfikowany szybkoschnący JARLEP GM wymagany krajowy system 2+ oceny
użytkowych.
i weryfikacji stałościwłaściwości
Zgodnie Z s 4 cytowanego wyzej rozporządzenta w krajowym systemie 2* ocena i weryfikacja
stałościwłaściwości
użytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a)

dztałantaproducenta
określenie typu wyrobu budowlanego'
prow adzenie zaL<ładowej kontroli produkcj i,

prowadzenie badan probek pobranychprzez producenta w zalrJadzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonp przez rltego planem badah;

b)

ocenę i weryfikacJę ptzeprowadzanąrIa zlecenie producentaprzez jednostkę certyfikującą:

przeprowadzente wstępnej inspekcjt zal<ładu produkcyjnego t zal<ładowej kontroli produkcji,

wydanie kraj owe go c ertyfi kafu zgodno śct zaL<ładowej kontroli produkcj i,
kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacjt zaMadowej kontroli produkcji.
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określenie Ępu wyrobu budowlanego

uzytkowych w odniesieniu
określenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocenę właściwości
do zasadniczych charakterystyk i zamterzonego zastosowan|a tego wyrobu, określonych
w rozdziale 3 oraz wtaściwoŚci identyfikacyjnych wg pkt l.4.2 niniejszej Krajowej oceny
Technicznej, dopoki nie nastąpią zm|any surowcÓw, składnikÓw, linii produkcyjnej lub zaMadu
produkcyjnego lub inne zmiany wpływaj ące na właściwoŚci, zasadntcze charakterystyki lub
zastosowanie wyrobow.

5.3

ZaHadowa kontrola produkcji

Wyrob budowlany, objęty niniejszą Y.'rajową oceną Techntczną, powinien być produkowany
zgodnie z system em zaHadowej kontroli produkcj i.

Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrozyć t utrzymywać system zakładowej
uzytkowych wyrobu budowlanego'
kontroli produkcji w celu zapewnienia stałościwłaściwości
Technicznej.
ocenie
Krajowej
określonychw niniejszej
D okume

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
D
j)
k)
D

ntacja za\<ładowej kontro li pro dukcj i p owi nna zaw ter ać :

strukfurę organtzacyjną,
wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialnośćza poszczegÓlne
elementy zakładowej kontroli produkcj i, szkolenia),
audyy wewnętrzne' prowadzenie działan korygujących t zapobtegawczych,
nadzlr nad dokumentacją i zapisami,
plany kontroli i badania surowcÓw' wymagan|a,
plany kontroli i badania gotowego wyrobu,
nadzÓr nad wyposazeniem produkcyjnym,
nadzÓr nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spÓjności pomiarowej,
nadzlr nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
międzyoperacyjne,
opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,
postępowanie z wyrobemniezgodnym i reklamacjami,
opis sposobu pakowania, transpor|u i składowania oraz sposÓb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna być uzupełniona o dokumentację
tęchniczną' specyfikacje techntczne (normy wyrobu' norrny badawcze, elJropejskie lub krajowe
oceny techniczne, ię.), przepisy prawa.
System zarządzania jakościąstosowany wg wymagafi PN-EN ISo 9001:2015-10 może byc
uznany za system zakładowej kontroli produkcji' jeże|i są rÓwniez spełnione wymagania
niniej szej Kraj owej Oceny Technic znej.

5.4

Badania gotowych wyrobÓw

5.4.1,

Program bada

Program badan gotowych wyrobow obejmuje:

a)
b)

badania btezące,

badania probek pobranych w zakJadzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnte
z ustalonym planem badania.
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5.4.2 Badania bieżące
Badania bieŻące gotowych wyrobow obejmują sprawdzenie:
Papa zgrzewalna JARPLAST MOST:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

wyglądu zewnętrznego, tablica 1, lp. 1;
szerokościarkusza tablica I, lp. 2;
dfugości arkusza, tablica 1, lp. 3;
grubościarkusza, tablica 2,Ip. I;
grubości warstwy izo|acyjnej pod osnową' tablica 2,lp.2;
giętkości, tablica 2,Ip. 3;
stły zrywającej przy rozc|ąganiu, tablic a 2, |p. 6;
wydłuzenia przy zefrvant:,, tablica 2, |p. 7 ;
odporności na działante podwyzs zonej temperafury, tabIica 2, |p. 12;

Asfaltowy środekgruntujący JARLEP G:

a)
b)

wyglądu zewnętrznego i konsystencji, tablica 1, lp. 5;
lepkości, tabltca 2, lp. 17 ;

Asfaltow}z środekgruntujący JARLEP GM:

a)
b)

wyglądu zewnętrznego i konsystencji, tablica I, |p. 7;
lepkości, tabltca 2,Ip. 20;

5.4.3 Badania prÓbek
Badania probek obejmują sprawdzęnie:
Papa zgrzewalna JARPLAST MOST:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)

przesiąkliwości, tablica 2,lp. 4;
nasiąkliwości, tablica 2,|p. 5;
stły zrywającej przy rozdzieraniu, tablica Z,lp. 8;
siły zrywającej styki arkuszy papy, tablica 2, |p. 9;
przyczepności do podłoza,tablica2,lp. I0;
wytrzymałościna ścinanie, tablica2,lp. I|;
temperafury mięknienia PiK masy polimeroasfaltowej wytopionej zpapy, tablica 2,tp. 13;
temperatury łamliwościmasy polimeroasfaltowej wytopionej zPaPY, tablica 2,|p. 14;
widma w podczerwieni, tablica l,lp. 4;

Asfaltowy środekgrunfujący JARLEP G:

a) czasulwysychania, tablica 2, Ip. 15;
b) zawartości wody, tablica 2,Ip. 16;
c) widma w podczerwieni, tablica I,Ip.6;
Asfaltowy środekgrunfujący JARLEP GM:

a) czasu wysychania, tablica2,lp. 18;
b) zawartości wody, tablica 2,Ip. |9;
c) widma w podczerwieni, tablica 1, lp. 8.

1
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PrÓbki do bada prÓbek na|eĘ pobierać zgodnte
kontroli produkcji.

z

z

ustaleniami dokumentacji zakładowej

ustaleniami dokumentacji zakładowej

5.6 Częstotliwośćbada

a)

Badania bteżące powinny być wykonywane d|akazdej partii wyrobu zgodnte z planem badan
ustalonyn w dokumentacji zak<ładowej kontroli produkcji. Wielkośćpartii powinna zostaÓ
określonaw dokumentacji zaMadowej kontroli produkcji.

b)

Badania probek powinny

być wykonywane zgodnie z planem badai

ustalonyrrr

w dokumentacji zakJadowej kontroli produkcjt,lecz nte rzadziej niz raz na 3 lata.

5.7

ocena wynikÓw bada

WłaŚciwoŚci uzlkowe wyrobu budowlanego Są zgodne ze wszystkimi właściwościami
uzytkowymi określonymi w niniejszej Krajowej oceny Technicznej IBDiM.

6

POUCZENIE

6.1

Krajowa ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniającym do oznakowan|a

6.2

wyrobu budowlan ego znakiem budowlanym.
Krajową ocenę Techniczną uchyla jednostka, ktÓra ją wydała, z własnej inicjatywy albo
na wniosek GłÓwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego' po przeprowadzentu
po stępowani a wyj aśniając ego z udziałem wnio skodawcy.

6.1

Krajowa ocena Techniczna nie tuarusza uprawnie wynikających z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własnościprzemysłowej (D,.U . z 2020 r. , poz. 286 ze Zm.).

7

WYKAZDDKIJMENToWWYKORZYSTANYCHwPosTĘPowANIU

W postępowaniu o wydanie Krajowej oceny Technicznej wykorzystano:

7.1
a)
b)

Przepisy

Ustawa z dnta 16 kwietnta 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U
Ustawa z dntaT ltpcaIg94 r. Prawo budowlane

c) Rozporządzente Ministra
2016

d)

r.

.

z

(tj.Dz.U.zf0I9 r.,poz.

Infrastruktury

i

Budownictwa

z

2020 r. poz. 2I5);
1186);

dnia

w sprawie krajowych ocen teclntcznych (Dz.U . z 2016 r., poz. 1968);

I7

listopada

Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listop ada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości
uzytkowych wyrobÓw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.22016 r.,poz. 1966);
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e) kozpotządzente Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r.

zmientające

rozporządzente w sprawie sposobu deklarowalu|a właściwości
uzytkowych wyrobÓw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz.
1233).

7.2 Polskie Normy
a) PN-EN 1109:2013-07

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe
wodochronnej dachÓw - określanie giętkościw niskiej temperaturze

b)

do tzolacjt

PN-EN 1427:2015 -08 Asfalty i produkty asfaltowe . Oznaczanie temperatury mięknienia
- Metoda Pierście i Kula

c) PN-EN

1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony
bada - Analtza w podczerwieni

- Metody

i

napraw konstrukcji betonowych

d)

PN-EN 1849-I:2002 E|astyczne wyroby wodochronne - określanie grubości i gramafury

e)

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Część1: Wyroby asfaltowe

f)

PN-EN 12593:2015-08 Asfalty i produkty asfaltowe - oznaczanie temperatury łamliwości

g)

PN-EN 13653:2017 Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacja wodochronna betonowych

-

Część1: Wyroby asfaltowe do tzolacjt wodochronnej dachÓw

mechanicznychprzy rozciąganiu
izolacjt wodochronnej dachÓw - określanie właściwości

do

metodą Fraassa

pły pomostÓw

obiektÓw mostowych

i

innych powierzchni betonowych przeznaczonych

do ruchu pojazdÓw . określaniewytrzymałościna ścinanie

h)

PN-EN ISo 243I:2012 Farby
wypływowych

i)
j)
k)
D

PN-EN ISo

900 I:2015-

i

lakiery - oznaczanle czasu wypływu za pomocą kubkow

10 Systemy zarządzania jakośc|ą . Wymagania

PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badah
PN-B-24620:1998+AzI:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

7.3 Procedury badawcze
a) Procedura BadawczalBDiM
b) Procedura BadawczalBDiM

Nr PB-TM-|ll:2005 Badanie grubościarkusza
Nr PB-TM- Il2:2005 Badanie grubości warstwy izolacyjnej

pod osnową papy

c)
d)

Procedura BadawczaIBDiM Nr PB-TM.Il3:2005 Badanie przesiąkliwości
Procedura BadawczalBDiM Nr PB.TM-I|4:20I3
rozdzieraniu

Badanie siły zryłvającej przy

e)

Procedura BadawczalBDiM Nr PB-TM-I15:20I6
podłożaprzez odrywanie (metoda,,pull-off ')

Pomiar przyczepności izo|acjt

f)

Procedura badawczalBDiM Nr PB-TM- Il9:20I3
stykow arkuszy papy

Badanie wytrzymałościna

do

ścinanie
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Procedura BadawczalBDiM Nr PB/TM-I|I0:20I6 Badanie czasu wysychania

7.4

Raporty

zbada

wyrobu budowlanego

Badania papy zgrzewalnej JARPLAST MOST wraz z asfaltowymi środkami grunfującymi:
JARLEP GM i JARLEP G, Insty|ut Badawczy Drog i MostÓw, ZaWad MostÓw, czerwlec
2020 r.

Załacznikiz 2

Otrzvmuia:

1.

Wnioskodawca
63-200

2.

o

Jarocin

nazwle:.

IZOLACJ^ - JAROCIN' z siedzibą ul. Poznafiska

24.26,
- f egz.

ala Jednostka oceny Technicznej InsĘtutu Badawczego DrÓg i MostÓw, ul. Instytutowa 1,
- I egz.
03-302 Warszawa,tel.: (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27
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1 INFoRMACJE DOTYCZĄCE WYKoNANIA IZ0L^CJIZ PAPY ZGRZEWALNEJ
Gruntowanie podłoza za pomocą asfaltowego środka gTunfującego JARLEP G lub JARLEP GM
należy wykonywać w następujący SposÓb: podłoze betonowe na|eży pomalować jednokrotnie
środkiem gruntującym JARLEP G lub JARLEP GM, w ilościpodanej w instrukcji techntcznej
producenta. Gruntowanie nalezy wykonać za pomocą wałkÓw malarskich lub szczotek
dekarskich.
Izo|ację z papy zgrzewalnej JARPLAST MOST na|ezy wykonać zgrzewaJąc jedną warstwę papy
na podłożuz betonu cementowęgo' zagruntowanym środkiemgruntującym. Klejenie arkuszy
papy nalezy wykonać po całkowitym wyschnięciu (lub ufuxtardzeniu) środka grunfującego.
Podczas zgrzewania, powterzchntę arkusza papy na|ezy podgrzewać ręcznie palnikiem Eazowym
lub zespołem palnikÓw gazowych maszqy do automatycznego układania papy za pomocą
maszyny do automatyczne5o układania papy, aż do roztopienia masy polimeroasfaltowej
na spodniej stronie arkusza i docisnąć do podłoża. PoszczegÓlne arkusze papy naleŻy łączyc ze
sobą na zaMad:
poprzeczny (rÓwnolegle do długościarkuszapapy) o

szerokości: 8 cm;

podłuzny (rÓwnolegle do szerokościarkusza papy) o szerokości: 15 cm.
Styki podłuzne sąsiadujących arkuszy należy przesunącwzględem siebie' o co najmniej 50 cm.
Nawierzchnię na jezdniach drogowych obiektÓw mostowych można układać i zagęszczać
mechaniczn|e bezpośrednio na tzo|acjt wykonanej Z papy zgrzewa|nej JARPLAST MOST.
Stosowanie jakichkolwiek dodatkowych warstw ochronnych izo|acji pod nawierzchnią mostową
przeznaczoną do ruchu pojazdow samochodowych jest zbędne.
Bezpośrednio na tzolacji z papy zgrzewalnej JARPLAST MOST można układać nawuetzchnię
z betonu cementowego otaz następuj ące rodzaje nawierzchni asfaltowych:
- nawierzchntę z asfa|tll mastyksowo-grysowego (SMA);

-

nawierzchnię z asfaltll lanego rozk<ładanego mechanicznie (MA);
nawierzchnię z betonu asfaltowego (AC) o uziarnieniu ciągłpr od 0 do 20 ffiffi' w tym
z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnoŚci (AC wMS).

Na kolejowych obiektach mostowych, na chodnikach drogowych obiektÓw mostowych otaz
na obiektach zasypanych gruntem, trP.: La przepustach, murach oporowych, tylnych ścianach
przyczołkÓw mostowych ię., na izol'acjt naleiy wykonywać warstwy ochronne. SposÓb
wykonani a warstwy o chronn ej tzolacji okre

śl

a dokume ntacja wykonawc

z

a.

Dopuszcza slę wykonante tzolacji z papy zgrzewalnej JARPLAST MOST w dwÓch warstwach,
w strefach: I<rawęznikow lub kup chodnikowych oraz w miejscach wzmocniefr izo|acjt,
za wyjątkiem strefy pod nawuerzchnię mostową przeznaczoną do ruchu pojazdow
samochodowych, gdzie na|eiy wykonać tzolację z papy zgrzewalnej JARPLAST MOST
w jednej warstwie.

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-202010517 wydanie

SzczegÓłowy sposÓb wykonania izolacji

dokumentacj a wykonawcza.

z

1

Strona 18120

papy zgrzewalnej JARPLAST MOST określa

Do wykonania nawierzchni mostowej lub warstwy ochronnej izolacji nalezy przystąpić
najszybciej, jak to będzie mozliwe ze względow organizacyjnych. Wszelki ruch technologicztty
|udzi i pojazdow po izolacji, niezwiązany bezpośrednioz układaniem warstwy ochronnej
lub nawi erzchlni, jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Składowanie na wykonanej
izolacji materiałÓw i narzędzi oraz parkowanie pojazdÓw maszyn budowlanych
jest niedopnszczalne.
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Rysunek Z2-2 - Widmo w podczerwieni (anahza FTIR)

-

papa zgrzewalna JARPLAST MOST

I

Rysunek Z2-3. Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) asfaltowego środkagrunfującego

JARLEP G
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Rysunek Z2-4 - Widmo w podczerwieni (analtza FTIR) asfaltowego środkagruntującego

JARLEP GM

