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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 1604:201х (EN 1604:1996, 

IDT+AC/1997+A1:2006, IDT) «Вироби теплоізоляційні будівельного призна-

чення. Визначення стабільності розмірів при заданій температурі і вологості», 

прийнятий методом перекладу – ідентичний щодо EN 1604:1996 (версія en) 

«Thermal insulating products for building applications - Determination of dimension-

al stability under specified temperature and humidity conditions» з технічною поп-

равкою АС/1997 (версія en) та зміною А1:2006 (версія en). 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, – ТК 305 

«Будівельні вироби і матеріали». 

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають за-

конодавству України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту – «Тутильний аркуш», «Передмову», 

«Національний вступ», першу сторінку, «Визначення» - оформлено 

згідно з вимогами національної стандартизації України; 

- зі «Вступу» до ЕN 1604:1996  у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до ЕN 1604:1996  як таку, що безпосередньо не 

стосується технічного змісту цього стандарту; 

- замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів Укра-

їни, ідентичних з міжнародними і/або регіональними стандартами, поси-

лання на які є в цьому стандарті). 

Текст з технічною поправкою АС/1997 та зміною А1:2006, яку долучено 

до цього стандарту, позначено подвійною рискою на березі сторінки. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, мо-

жна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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Вироби теплоізоляційні будівельно-

го призначення. Визначення стабі-

льності розмірів при заданій темпе-

ратурі і вологості 

 

Изделия теплоизоляционные строи-

тельного назначения. Определение 

стабильности размеров при заданной 

температуре и влажности 

 

Thermal insulating products for building 

applications -  Determination of dimen-

sional stability under specified tempera-

ture and humidity conditions 

This European standard was approved by 

       CEN on 1996-10-05 

        ICS 91.100.99 

 

                      English version  

 

Thermal insulating products for 

building applications -  Determination 

of dimensional stability under specified 

temperature and humidity conditions 

 

EN 1604 

Чинний від 201_____ November 1996 

 

 

 

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює обладнання  

і процедури для оцінювання змін роз-

мірів зразків при заданих значення те-

мператури, відносної вологості повітря 

і тривалості їх впливу. Цей стандарт 

пропонує низку умов, з яких можуть 

бути обрані одна чи більше бажаних 

умов випробувань. Стандарт придат-

ний для теплоізоляційних виробів. 

1 Scope 

This European Standard specifies the 

equipment and procedures for evaluating 

dimensional changes of specimens under 

specified conditions of temperature, rela-

tive humidity and duration of exposure. 

This standard proposes a range of condi-

tions from which one or more desirable 

test conditions can be selected. It is appli-

cable to thermal insulating products. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи 

необхідні для застосування цього ста-

ндарту. У разі датованих посилань за-

стосовують тільки наведені видання. У 

разу недатованих посилань потрібно 

користуватись останнім виданням но-

рмативного документу (разом зі змі-

нами). 

 

ЕN 12085 Вироби теплоізоляційні бу-

дівельного призначення. Визначення 

лінійних розмірів випробувальних зра-

зків 

ISO 5725-2 Точність (правильність і 

прецизійність) методів і результатів 

вимірювань. Частина 2. Базовий метод 

визначення повторюваності і відтво-

рюваності стандартного методу вимі-

рювання  

2 Normative reference 

The following normative documents are 

indispensable for the application of this 

document. For dated references, only the 

edition cited applies. For undated 

references, the latest edition of the 

referenced document (including any 

amendments) applies. 

 

 

EN 12085 Thermal insulating products 

for building applications -Determination 

of linear dimensions of test specimens 

 

ISO 5725-2 Accuracy (trueness and pre-

cision) of measurement methods and re-

sults - Part 2: Basic method for the de-

termination of repeatability and reproduc-

ibility of a standard measurement method  

3 ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього стандарту застосову-

ють такі визначення: 

3.1 довжина, l 

Розмір зразка, паралельний найдов-

шому лінійному розміру лицьової по-

верхні вихідного виробу. 

3 Definitions 

For the purposes of this standard, the fol-

lowing definitions apply: 

3.1 length, l:  

The dimension of the specimen parallel to 

the longer linear dimension of major sur-

face of the original product. 

3.2 ширина, b  

Лінійний розмір лицьової поверхні 

зразка, виміряний під прямим кутом 

3.2 width, b:   

The linear dimension of the major surface 

of the specimen, measured at right angles 
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до довжини. to the length. 

3.3 товщина, d 

Лінійний розмір, виміряний перпенди-

кулярно площині, яку утворюють дов-

жина і ширина. 

3.3 thickness, d :  

 The linear dimension measured per-

pendicularly to the length and width 

plane. 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

Визначають зміну лінійних розмірів 

зразків, які сталися під час їх кондиці-

онування, піддавання впродовж певно-

го періоду впливу оточуючого середо-

вища, а потім повторного кондиціону-

вання. 

 

4 Principle 

The changes in linear dimensions are de-

termined which occur when the speci-

mens have been conditioned, subjected to 

specified environments for a given period, 

and then reconditioned. 

5 ІНСТУМЕНТ 

5.1 Камера з регульованою темпера-

турою або з регульованою темпера-

турою і вологістю, яка здатна витри-

мувати зразки в межах умов, встанов-

лених у 7.2. 

5 Apparatus 

5.1 Temperature controlled or temper-

ature and humidity controlled cham-

ber, capable of maintaining the speci-

mens within the specified conditions and 

within the limits specified in 7.2. 

5.2 Вимірювальні інструменти, здат-

ні вимірювати лінійні розміри зразків 

згідно з ЕN 12085 з точністю до        

0,1 мм. 

5.2 Measuring instruments, capable of 

measuring linear dimensions of speci-

mens in accordance with  EN 12085, to 

an accuracy of 0,1 mm. 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Розміри випробувальних зразків 

Товщина зразків повинна дорівнювати 

товщині вихідних виробів, з яких вони 

виготовлені. 

Зразки повинні бути квадратними і ма-

ти довжину сторони (200±1)мм. Якщо 

6 Test specimens 

6.1 Dimensions of test specimens 

The thickness of specimens shall be 

equal to the original product thickness. 

 

The specimens shall be squarely cut and 

have a side length of (200 ± 1) mm. If 
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використовують зразки більших роз-

мірів, точність їх розмірів повинна 

відповідати наведеній в 5.2. 

larger dimensions are used, the accuracy 

shall be as given in 5.2. 

6.2 Кількість випробувальних зраз-

ків 

Кількість зразків повинна відповідати 

наведеній в стандарті на конкретний 

виріб. Якщо кількість зразків не вста-

новлена, то слід використовувати по 

три зразки для кожного з вибраних 

умов випробування. 

Примітка. При відсутності стандарту або 

будь-яких інших технічних умов кількість 

зразків може бути узгоджена між зацікавле-

ними сторонами. 

6.2 Number of test specimens 

 

The number of specimens shall be as 

specified in the relevant product standard. 

If the number is not specified, then at 

least three specimens shall be tested for 

each set of chosen conditions. 

 

NOTE: In the absence of a product standard or 

any other European technical specification, the 

number of specimens may be agreed between 

parties 

6.3 Підготовка випробувальних зра-

зків 

Випробувальні зразки слід вирізати з 

об’ємного виробу таким чином, щоб 

вони були репрезентативні для цього 

виробу. Усі поверхневі шари, облицю-

вання і/або покриття слід зберегти. На 

зразках необхідно позначити напрямки 

довжини і ширини. 

6.3 Preparation of test specimens 

 

The specimens shall be cut so that they 

are representative of the full size product. 

Any surface skins, facings and/or coatings 

shall be retained. Length and width direc-

tions shall be marked on the specimens. 

6.4 Кондиціонування випробуваль-

них зразків 

Зразки повинні бути кондиціоновані 

до стану рівноваги з навколишніми 

умовами при температурі (23±2)0С і 

відносній вологості (50±5)%. Зразки 

6.4 Conditioning of test specimens 

 

The specimens shall be conditioned to 

equilibrium with an atmosphere at (23 ± 

2) °C and (50 ± 5) % relative humidity. A 

specimen is considered to be conditioned 
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вважають кондиціонованими, якщо 

зміна довжини і ширини, яка виміряна 

згідно з 7.2, між двома послідовними 

вимірюваннями з інтервалом 2 тижня 

не перевищує 0,1%. 

Примітка. Інший інтервал може бути визна-

чено в стандарті або в будь-яких технічних 

умовах на конкретний виріб. 

when changes in length and in width, 

measured according to 7.2, between two 

consecutive measurements at a time in-

terval of two weeks, are less than 0,1 %. 

 

NOTE: Other time intervals may be defined in 

the relevant product standard or any other Euro-

pean technical specification. 

7 ПРОЦЕДУРА 

7.1 Умови випробувань 

Зразки кондиціонують відповідно до 

6.4. 

7.2 Проведення  випробування 

В тих же умовах, в яких проводилось 

кондиціонування, визначають з точні-

стю до 0,1 мм первісну довжину і ши-

рину кожного зразка (l0 i b0), вимірю-

ючи кожний розмір у трьох точках  

(l01, l02, l03 і b01 b02, b03), та первісну то-

вщину (d0) у п’яти точках (d01, d02, d03, 

d04, d05), як показано на рисунку 1, ви-

користовуючи методи, наведені в  ЕN 

12085. 

Зразки можуть зазнати впливу умов, 

зазначених в стандарті на конкретний 

виріб.  

7  Procedure 

7.1 Test conditions 

Condition the specimens in accordance 

with 6.4 

7.2 Test procedure 

In the same atmosphere as used for condi-

tioning, determine the initial length and 

width of each specimen (l0 and b0) by tak-

ing readings at three positions (l01, l02, l03 

and b01 b02, b03) and the initial thickness 

(d0) at five positions (d0:, d02, d03, d04, d05) 

as shown in figure 1, using the appropri-

ate methods described in EN 12085, to an 

accuracy of 0,1 mm. 

 

Expose a set of specimens to each of the 

conditions specified in the relevant prod-

uct standard. 
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Розміри в міліметрах 

від d01  до dn  і т.д. 

Dimensions in millimetres 

stands for d01 and dn etc. 

Рисунок 1 – Точки вимірювання розмірів 

Figure 1: Positions for measuring dimensions 

Примітка. При відсутності такого стандарту 

умови випробувань можуть бути вибрані за 

домовленістю між зацікавленими сторонами 

з наведених нижче: 

- при наступних температурах без вка-

зівки відносної вологості повітря: 

 (-40 ± 3) 0С 

(-30 ± 3) °C 

(+40 ± 2) °C 

(+60 ± 2) °C 

- при наступних температурах і віднос-

ній вологості повітря в діапазоні від 30% до 

90 % з точністю ±5 % відносної вологості: 

(+20 ± 2) 0С 

NOTE 1: In the absence of such a specification, 

test conditions may be agreed between parties 

chosen from the following: 

For a specified temperature without a specified 

relative humidity: 

(-40 ± 3) 0С 

(-30 ± 3) °C 

(+40 ± 2) °C 

(+60 ± 2) °C 

For a specified temperature with a relative hu-

midity specified in the range 30 % to 90 %, to an 

accuracy of ± 5 % relative humidity: (+20 ± 2) 

°C (+23 ± 2) °C (+60 + 2) °C (+70 ± 2) °C 

(+20 ± 2) 0С 
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(+23 ± 2) °C 

(+60 ± 2) °C 

(+70 ± 2) °C 

Допускається проводити випробування за 

інших умов. 

(+23 ± 2) °C 

(+60 ± 2) °C 

(+70 ± 2) °C 

 Other conditions may be used.  

Укладають зразки горизонтально або 

вертикально у випробувальну камеру, 

не ближче ніж 25 мм один від одного, 

на тверду сітку або перфоровану мета-

леву пластину таким чином, щоб пові-

тря вільно циркулювало навколо зраз-

ків. 

Зразки не повинні піддаватись прямо-

му випромінюванню від будь-яких на-

грівальних елементів. 

Тривалість впливу заданих умов 

(24±1) год або (48±1) год. 

Примітка. Інша тривалість впливу може бу-

ти встановлена стандартом або будь-якими 

іншими технічними умовами на конкретний 

виріб або вона може бути узгоджена між за-

цікавленими сторонами. 

Видаляють зразки з випробувальної 

камери після закінчення встановленого 

часу випробування і витримують про-

тягом (3±1) год при температурі 

(23±2)0С і відносній вологості повітря 

(50±5)%. 

Визначають остаточну довжину, ши-

рину і товщину зразків (lt, bt і dt) у тих 

самих точках (lt1, lt2, lt;3; bt1, b t2, b t3; d t1, 

Lay the specimens horizontally or place 

them vertically in the test chamber, not 

less than 25 mm apart, on rigid wire mesh 

or perforated metal plate such that sub-

stantially free air circulation occurs 

around the specimens. 

 

The specimens shall not be exposed to the 

direct radiation from any heating ele-

ments. 

The preferred duration of exposure is (24 

± 1) h or (48 ± 1) h. 

 NOTE 2: Other exposure times may be as speci-

fied in the relevant product standard or any other 

European technical specification or may be 

agreed between parties. 

 

Remove the specimens after exposure to 

the test atmosphere and expose them for a 

further (3 ± 1) h at (23 ± 2) °C and (50 ± 

5) % relative humidity. 

 

 

Determine the final length, width, and 

thickness of the specimens (lt, bt and dt) 

by taking readings (lt1, lt2, lt3; bt1, b t2, b t3; 
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d t2, d t3, d t4, d t5), де провадились перві-

сні виміри (див. рисунок 1).  

 

Оглядають зразки візуально. 

Примітка. Якщо  цього вимагає стандарт на 

конкретний виріб або будь-які інші технічні 

умови, зразки можуть бути повторно випро-

бувані в інших умовах на протязі семи днів, 

після чого визначають їх розміри в точках, 

визначених на рисунку 1. 

d t1, d t2, d t3, d t4, d t5) at the same positions 

as for the initial measurements 

 (see figure 1). 

 Examine the specimens visually. 

NOTE 3: If requested in the relevant product 

standard or any other European technical specifi-

cation, the specimens may be re-exposed to the 

test conditions for periods of 7 days and the di-

mensions redetermined at the positions shown in 

figure 1, at the end of the requested periods. 

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОФОРМ-

ЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Обчислюють зміни розмірів, Δεl, Δεb та 

Δεd , у відсотках, за окремими вимірю-

ваннями, використовуючи формули 

(1), (2), (3):                                                                                                                          

8 Calculation and expression of results 

 

Calculate the dimensional changes, Δεl, 

Δεb, and Δεd, as percentages, from the in-

dividual measurements, using the equa-

tions (1) to (3): 

𝛥𝜀𝑙 = 100 х 
𝑙𝑡−𝑙0

𝑙0
         (1) 

 

𝛥𝜀𝑏 = 100 x
𝑏𝑡−𝑏0

𝑏0
        (2) 

 

𝛥𝜀𝑑 = 100 x
𝑑𝑡−𝑑0

𝑑0
        (3) 

 

де 

l0, b0 і d0 – первісні розміри після кон-

диціонування, мм; 

lt, bt і dt – остаточні розміри після 

впливу заданих умов, мм. 

Обчислюють середньоарифметичне 

значення кожної зміни розмірів Δεl, Δεb 

where 

l0, b0 and d0  - are the initial dimensions 

after conditioning, in millimetres; 

lt, bt and dt - are the final dimensions after 

exposure, in millimetres. 

Calculate the mean values of each dimen-

sional change, Δεl, Δεb and Δεd, from the 
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та Δεd , отримані за результатами окре-

мих вимірювань. Значення змін розмі-

рів Δεl, Δεb та Δεd  слід округлити до 

0,1%. 

individual test results. The dimensional 

changes, Δεl, Δεb and Δεd, shall be given to 

the nearest 0,1 %. 

9 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

Міжлабораторні випробування були 

проведені в 9 лабораторіях. Випробу-

ванням піддавали 3 вироби. 

Результати були обчислені відповідно 

до ISO 5725-2. 

Результати випробувань наведені в 

таблиці 1. 

9 Accuracy of measurement 

An interlaboratory test was performed 

with 9 laboratories. Three products were 

tested. 

The result was analysed according to ISO 

5725-2. 

The results from the test are given in the 

Table 1. 

 

Таблиця 1 – Стабільність розмірів при заданих умовах 

Table 1 – Dimensional stability under specified conditions 

 
Умови ви-

пробувань 

 

 

 

Test condi-

tion 

Відносна зміна розмірів (в %) 

Relative change in dimension (in %) 

Діапазон 

вимірювань 

 

Range of 

measured 

 

 

Δεl, Δεb,  Δεd   

Оцінка коли-

вання повто-

рюваності 

 

Estimate of  

repeatability 

variance 

Sr 

Межа пов- 

торюваності 

 

Repeatability 

limit 

 

 

95% 

Оцінка коли-

вання відтво-

рюваності 

 

Estimate of 

reproducibility 

variance 

SR 

Межа від-

творюван- 

ності 

 

Reproduc-

ibility limit 

 

95% 

Задана тем-

пература 

 

Specified 

temperature 

Від -1,0 

до/to +2,1 
0,1 0,4 0,2 0,7 

Задані тем-

пература і 

відносна 

вологість 

повітря 

 

Specified 

temperature 

and relative 

humidity 

Від -0,7 

до/to 2,5 
0,2 0,6 0,3 1,0 
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Всі значення, наведені в таблиці 1, да-

ні у відсотках від розмірів випробува-

льних зразків. Всі наведені вище тер-

міни відповідають ISO 5725-2. 

Систематична помилка в цьому методі 

випробування не може бути визначена 

через відсутність підходящого еталон-

ного  матеріалу. 

Примітка. Для отримання широкого діапа-

зону змін розмірів залучена відповідна кіль-

кість виробів. Для отримання різних варіан-

тів результатів випробувань застосовувались 

різні умови випробувань. 

All values given in the Table 1 are ex-

pressed in percentage of the test specimen 

dimension. The above mentioned terms 

are applied as described in ISO 5725-2. 

Bias cannot be determined in this method 

as there is not any accepted reference ma-

terial for it. 

 

NOTE The choice of products was selected to 

get a wide range of dimensional changes. The 

testing conditions were chosen to get a large var-

iation in test results. 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 

Протокол випробувань повинен місти-

ти наступну інформацію: 

 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікація виробу: 

 

1) найменування виробу, підпри-

ємства, виробника або постача-

льника; 

2) номер кода виготовлення (но-

мер партії); 

3) тип виробу; 

4) пакування; 

10 Test report 

The test report shall include the following 

information: 

 

a) a reference to this European Standard; 

b) product identification 

 

1) trademark, factory, manufacturer, 

or supplier; 

 

2) production code number; 

 

3) type of product; 

4) packaging; 
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5) форма виробу, що надійшов у 

лабораторію; 

6) інша інформація, наприклад, 

номінальна товщина, номіналь-

на щільність, облицювання, по-

верхневі шари; 

 

с) проведення випробування: 

 

1) підготовка до випробування і 

порядок відбору зразків (напри-

клад, відповідальний за прове-

дення відбору, місце відбору); 

2) кондиціонування зразків; 

3) будь-які відхили від умов, за-

значених у розділах 6 і 7; 

4) дата випробування; 

5) загальна інформацію про ви-

пробування, наприклад, темпе-

ратура, відносна вологість пові-

тря, тривалість випробування, 

розміри зразків; 

6) обставини, які могли б вплинути 

на результат; 

7) будь-які спостереження, зроб-

лені по закінченню випробуван-

ня; 

d) результати: всі індивідуальні зна-

чення і середньоарифметичне значен-

ня змін розмірів. 

5) the form in which the product ar-

rived at the laboratory; 

6) other information as appropriate 

(e.g. nominal thickness, nominal 

density, skins, facings); 

 

 

c) test procedure: 

 

1) pre-test history and sampling (e.g. 

person taking the sample, place of 

sampling); 

 

2) conditioning; 

3) any deviations from clauses 6 and 

7; 

4) date of testing; 

5) general information relating to the 

test (e.g. temperature, relative hu-

midity, duration of test, dimensions 

of specimens); 

 

6) events which may have affected 

the results; 

7)  any observations made at the con-

clusion of the test. 

 

d) results: all individual values and mean 

values; 
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Примітка. Відомості про інструмент та від-

повідального за проведення випробування 

повинні зберігатись в лабораторії, в протоко-

лі ці відомості вказувати необов'язково. 

NOTE: Information about the apparatus and 

identity of the person responsible for the test 

should be available in the laboratory, but it need 

not be recorded in the report. 
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Додаток НА 

(довідковий) 

Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними 

і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті 

Таблиця НА.1 

Міжнародні та/або регіональні стан-

дарти 

Ідентичні національні стандарти 

України 

EN 12085 Thermal insulating products 

for building applications -Determination 

of linear dimensions of test specimens 

ДСТУ Б EN 12085:201х  Вироби теп-

лоізоляційні будівельного призначен-

ня. Визначення лінійних розмірів ви-

пробувальних зразків (EN 12085:1997, 

IDT) *) 

ISO 5725-2 Accuracy (trueness and pre-

cision) of measurement methods and re-

sults - Part 2: Basic method for the de-

termination of repeatability and reproduc-

ibility of a standard measurement method 

 

*) На розгляді 
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