
 

 

 

IZJAVA O LASTNOSTIH 

št.: J-051/22 

 

 

 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

JUBHome BASE 400 

 

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče 

prepoznati gradbene proizvode:  

JUBHome BASE 400 je narejen iz: 

EPS: PERIPOR® 300 E (BASF) z naslednjimi lastnostmi: 

 EPS EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)–P(2)–BS600- CS(10)400-DS (70/90)5-DLT(2)5-TR100-

WL(T)3-WD(V)3-FTCD5-CC(2,0/1,5/50)120 

  Masa 52 kg/m³ 

 λD = 0.033 W/mK 

 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno 

harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: 

Plošče iz EPS za vgradnjo pod temeljnimi ploščami in/ali toplotna izolacija zunaj hidroizolacije 

 

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca: 

JUB d.o.o,  

Dol pri Ljubljani 28,  

1262 Dol pri Ljubljani 

 

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika: Ni relevantno 

 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: 

AVCP 1-Mehanska odpornost in stabilnost 

AVCP 3-Druge bistvene lastnosti 

 

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: Ni 

relevantno 

 

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: 

ETA 20/0213 (izdal TAB DIBt) na podlagi EAD 040773-001201 je Certifikacijski organ ZAG (1404) 

izvedel:  

(I) začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje, 

(II) stalni nadzor, ocenjevanje in ovrednotenja tovarniške kontrole kakovosti v okviru 

sistema AVCP1 za mehansko odpornost in stabilnost in AVCP3 za ostale lastnosti, in 

izdal potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje št. 1404-CPR-3506 

 

 

  



 

9. Navedena lastnost: 

 

BISTVENE ZNAČILNOSTI LASTNOST 
TESTIRANJE LASTNOSTI 

V SKLADU Z: 

TEHNIČNE 

SPECIFIKACIJE 

Tlačna napetost pri 10 % 
deformaciji ali tlačna trdnost 

≥ 400 kPa 
EN 13163, poglavje 4.3.4 

in 5, tabela 9 

ETA-20/2013 

Tlačno lezenje 

Skupni skrček pri 
ekstrapolaciji na 30 

let 

≤ 2 % 

EAD, poglavje 2.2.2 

Gostota 50 kg/m³ - 54 kg/m³ EAD, poglavje 2.2.8 

Odziv na ogenj E 
EN 13163, poglavje 

4.2.6 in 5, tabela 9 

Toplotna prevodnost λD = 0,033 W/(m·K) 5 
EN 13163, poglavje 

4.2.1 in 5, tabela 9 

Navzem vode pri dolgotrajnem 
namakanju s potopitvijo 

Wlt ≤ 3,0 Vol.% EAD, poglavje  2.2.13.1 

Navzem vode pri dolgotrajnem 

namakanju z difuzijo 
WdV ≤ 3,0 Vol.% EAD, poglavje  2.2.13.2 

Odpornost na zmrzovanje-tajanje WV ≤ 5,0 Vol.% EAD, poglavje 2.2.14 

Redukcija tlačne napetosti pri 10% 
deformaciji ali tlačne trdnosti pri 
ponovno sušenih vzorcih testiranih 
skladno z EN 826 

≤ 10 % EAD, poglavje 2.2.14 

Geometrijske lastnosti: 
Debelina 
Dolžina, širina 
Pravokotnost 
Ravnost 

 
± 2 mm 
± 2 mm 
2 mm/m 
2 mm 

 
EAD, poglavje  2.2.16.1 
EAD, poglavje  2.2.16.2 
EAD, poglavje  2.2.16.3 
EAD, poglavje  2.2.16.4 

Dimenzijska stabilnost pri 
specifičnih pogojih DS(70,90) 

Δεl ≤ 5 %, Δεb ≤ 5 %, 
Δεd ≤ 5 % 

EN 13163, poglavje 
4.3.2 in 5, tabela 9 

Natezna trdnost pravokotno na 
površino plošče 

≥ 100 kPa EAD, poglavje 2.2.19 

Upogibna trdnost ≥ 600 kPa EAD, poglavje 2.2.20 

 

10. Lastnosti proizvoda navedene v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te 

izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4: 

 

Podpisal za in v imenu proizvajalca :      Peter Modic, 

                                                                                                                        Vodja obrata 

Ljubljana, 7.7.2022        
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