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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 1605:201х (EN 1605:1996, 

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

призначення. Визначення деформації при заданих стискаючому навантаженні і 

температурі», прийнятий методом перекладу – ідентичний щодо EN 1605:1996 

(версія en) «Thermal insulating products for building applications - Determination of 

deformation under specified compressive load and temperature conditions» з 

технічною поправкою 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 

законодавству 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 1605:1996  у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до ЕN 1605:1996  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 

України, ідентичних з міжнародними і/або регіональними стандартами, 

посилання на які є в цьому стандарті). 
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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, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 

УКРАЇНИ 

EUROPEAN STANDARD 

Вироби теплоізоляційні будівельного 

призначення. Визначення деформації 

при заданому стискаючому 

навантаженні і температурі 

 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение деформации при заданых 

сжимающей нагрузке и температуре 

 

Thermal insulating products for building 

applications.  Determination of 

deformation under specified compressive 

load and temperature 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 deformation under specified 

compressive load and temperature 

conditions 

 

EN 1605 

Чинний від 201_____ November 1996 

 

 

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює обладнання  і 

процедури для визначення деформації, 

що відбувається під впливом заданого 

стискаючого навантаження і 

температури, які діють на виріб 

протягом заданого часу. Стандарт 

придатний для теплоізоляційних 

виробів.   

1 Scope 

This European Standard specifies the 

equipment and procedures for 

determining the deformation occurring 

under specified conditions of 

compressive load, temperature and time. 

It is applicable to thermal insulating 

products 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи 

2 Normative references 

The following normative documents are 
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необхідні для застосування цього 

стандарту. У разі датованих посилань 

застосовують тільки наведені видання. 

У разу недатованих посилань потрібно 

користуватись останнім виданням 

нормативного документу (разом зі 

змінами). 

 

ЕN 12085 Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. Визначення 

лінійних розмірів випробувальних 

зразків 

ISO 5725-2 Точність (правильність і 

прецизійність) методів і результатів 

вимірювань. Частина 2. Базовий метод 

визначення повторюваності і 

відтворюваності стандартного методу 

вимірювання  

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 

precision) of measurement methods and 

results - Part 2: Basic method for the 

determination of repeatability and 

reproducibility of a standard 

measurement method  

3 ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього стандарту 

застосовують такі визначення: 

відносна деформація, е: 

Зменшення товщини зразка під дією 

стискаючого навантаження, виражене 

як відсоток початкової товщини, яке 

виміряне в напрямку дії стискаючого 

навантаження. 

3 Definitions 

For the purposes of this standard, the 

following definition applies: 

relative deformation, e: 

 Reduction in thickness of a specimen 

under specified compressive load, 

expressed as a percentage of its initial 

thickness, measured in the direction of 

compressive loading. 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

До зразка прикладають задане 

стискаюче навантаження та вимірюють 

4 Principle 

A specified compressive load is applied 

to a specimen and the relative 
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відносну деформацію у два етапи, в 

кожному з яких різна температура та 

час витримки. 

deformation is measured in two steps 

each with a different temperature and 

time condition. 

5 ІНСТРУМЕНТ 

5.1 Прилади, спроможні вимірювати 

лінійні розміри зразків згідно з         ЕN 

12085 з точністю 0,5% для довжини та 

ширини і 0,1 мм для товщини. 

5 Apparatus 

5.1 Instruments, capable of measuring 

linear dimensions of specimens in 

accordance with EN 12085 to an 

accuracy of 0,5 % for length and width 

and 0,1 mm for thickness. 

5.2 Піч з термометром і примусовою 

циркуляцією повітря, спроможна 

підтримувати необхідну температуру з 

точністю ±1 К. 

5.2 Oven, with thermostat and forced air 

circulation, capable of maintaining the 

required temperature to within ±1 K. 

5.3 Механізм для створення 

навантаження, що складається з двох 

плоских пластин, одна з яких повинна 

бути рухомою, котрі розташовані таким 

чином, щоби створювати стискаюче 

навантаження на зразок у 

вертикальному напрямку. Рухома 

пластина повинна бути так встановлена, 

щоби могла сама вирівнюватися. 

Пластини повинні створювати 

навантаження плавно, без 

перекошування, так, щоби в процесі 

випробування задана статична напруга 

у зразку не змінювалась більше ніж на 

±5% (див. рисунок 1 та таблицю 1). 

Примітка. Поверхні двох плоских пластин 

слід ретельно зачистити/відполірувати. 

Відстань між верхньою пластиною і засобом 

5.3 Loading device, consisting of two 

flat platens, one of which shall be 

movable, so arranged that they compress 

the specimen in a vertical direction. The 

movable platen shall be guided in such a 

manner as to be self-aligning. The 

platens shall be capable of being loaded 

smoothly and without distortion so that, 

during the test, the static stress does not 

change by more than + 5 % (see figure 1 

and table 1). 

 

 

 

 

 

NOTE. The two flat plates should be finely 

ground/polished. The distance between the 

upper plate and the reading device should be as 
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вимірювання повинен бути мінімальним. 

Установка на нуль при вимірюванні 

деформації повинна проводитись з 

використанням каліброваного сталевого 

блоку, товщина якого повинна приблизно 

дорівнювати товщині виробу, який піддають 

випробуванню.  

short as possible. The  zero setting of the 

deformation measurement should be done 

using a calibrated steel block approximately of 

the same thickness as the product to be tested. 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Розміри випробувальних зразків 

Товщина випробувальних зразків 

повинна дорівнювати товщині вихідних 

виробів, з яких зразки вирізають, але не 

менше 20 мм. 

Зразки повинні бути відрізані під 

прямим кутом і мати такі 

рекомендовані розміри: 

    50 мм x 50 мм або 

100 мм x 100 мм або 

150 мм x 150 мм або 

200 мм x 200 мм або 

    300 мм x 300 мм. 

Довжина сторони повинна дорівнювати 

або перевищувати товщину зразка. 

Розміри, які використовують, повинні 

бути вказані в стандарті на конкретний 

виріб. 

Примітка. Якщо стандарт або будь-які 

технічні умови відсутні, розміри зразків 

можуть бути погоджені між зацікавленими 

сторонами. 

Відхили від паралельності між двома 

6 Test specimens 

6.1 Dimensions of test specimens 

The thickness of the specimens shall be 

equal to the original product thickness, 

provided that the thickness is at least 20 

mm. 

The specimens shall be squarely cut and 

have sides with the following 

recommended dimensions:  

    50 mm x 50 mm or 

100 mm x 100 mm or 

150 mm x 150 mm or 

200 mm x 200 mm or 

     300 mm x 300 mm. 

The side length shall be equal to or 

greater than the thickness. 

 

Dimensions used shall be as specified in 

the relevant product standard. 

 

NOTE: In the absence of a product standard or 

any other European technical specification, the 

dimensions of the specimens may be agreed 

between parties. 
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робочими поверхнями зразка не 

повинні перевищувати 0,5% її довжини 

та бути не більше 0,5 мм. 

Якщо зразок не має плоску поверхню, 

його слід вирівняти або підготувати 

поверхню перед випробуванням 

шляхом нанесення вирівнюючого 

покриття. Де є таке покриття, не 

повинно відбуватись його істотних 

деформацій, в іншому випадку цю 

деформацію слід враховувати шляхом її 

віднімання при обробці результатів 

випробування. 

The tolerance on parallelism between 

the two faces of the specimen shall not 

be greater than 0,5 % of its side length, 

with a maximum of 0,5 mm. 

If the specimen is not flat, it shall be 

ground flat or an adequate coating shall 

be applied to prepare the surface for the 

test. Where it is coated, no significant 

deformation should occur in the coating 

or it shall be taken into account by 

deducting the deformation of the 

coating. 

6.2 Кількість випробувальних зразків 

Кількість випробувальних зразків має 

бути вказана в стандарті на конкретний 

виріб. Якщо кількість зразків не 

вказано, для кожного вибраного ряду 

умов слід використати не менше трьох 

зразків. 

Примітка. Якщо стандарт або які-небудь 

технічні умови відсутні, кількість зразків може 

бути погоджена між зацікавленими 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 

used for each selected set of 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 

зразків 

Випробувальні зразки слід вирізати з 

виробів так, щоб напрямок дії 

стискаючого навантаження на зразок 

під час випробування відповідав 

6.3 Preparation of test specimens 

 

The specimens shall be cut so that the 

direction of loading applied to the 

product will correspond to the direction 

in which the compressive forces are 
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напрямку дії стискаючого навантаження 

на виріб під час його експлуатації. 

Натуральну поверхню і будь-які 

облицювання і/або покриття, що були 

нанесені на виріб, слід зберегти і на 

зразку. 

Примітка. Спеціальні методи підготовки, 

якщо потрібно, наведені в стандартах або 

будь-яких технічних умовах на конкретні 

вироби. 

applied to the product in use. 

 

 

Natural surface skins and any facings 

and/or coatings that form an integral 

part of the product shall be retained. 

 

NOTE: Special methods of preparation, when 

needed, are given in the relevant product 

standard or any other European technical 

specification. 

6.4 Кондиціонування випробувальних 

зразків 

Перед випробуванням зразки слід 

витримати не менше 6 год при 

температурі (23±5)0С. У разі суперечок, 

їх слід витримати про температурі 

(23±2)0С та відносній вологості повітря 

(50±5)% протягом часу, зазначеного в 

стандарті на конкретний виріб. 

6.4   Conditioning of test specimens 

 

The specimens shall be conditioned for 

at least 6 h at (23 ± 5) °C. In case of 

dispute, they shall be conditioned at 

(23±2)°C and (50 ±5)% relative 

humidity for the time specified in the 

relevant product standard. 

7 ПРОЦЕДУРА 

7.1 Умови випробування 

Умови випробування слід вибирати із 

наведених в таблиці 1. 

7 Procedure 

7.1 Test conditions 

The test conditions shall be as specified 

in table 1. 

 

 

 

Таблиця 1 – Умови випробування 

Table 1: Test conditions 
 

Ряд умов 
 

Навантаження, 
Етап А 
Step A 

Етап В 
Step B 
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Set of 
conditions 

кПа 
 

Stress, 
in kPa 

Температура, °C 
 

Temperature, 
in °C 

Час, год 
 

Time, 
in h 

Температура, °C 
 

Temperature, 
in °C 

Час, год 
 

Time, 
in h 

 

1 20 (23 ± 5) (48 ± 1) (80 ± 1) (48 ±1) 

2 40 (23 ± 5) (48 ± 1) (70 ±1)  (168±1) 

3 80 (23 ± 5) (48 ± 1) (60 ± 1) (168 ±1) 

 

 

Приклад випробувального приладу 

дивись на рисунку 1. 

Example of test apparatus see figure 1. 

 

 

1 Вимірювальний прилад з круговою 

шкалою 

2 Піч 

1 Dial gauge 

 

2 Oven 
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3 Навантажуючий місток 

4 Пластина для розподілу навантаження 

(рухома, що сама вирівнюється) 

5 Зразок 

6 Траверса 

7 Навантаження (гирі) 

8 Навантажуюча пластина  

3 Loading bridge 

4 Load distribution platen (movable, 

self-aligning) 

5 Specimen 

6 Crosshead 

7 Loading by weights 

8    Load 

Рисунок 1 – Приклади випробувального приладу 

Figure 1: Examples of test apparatus 

7.2 Процедура випробування 

Вимірюють довжину і ширину кожного 

зразка з точністю 0,5% згідно з ЕN 

12085. Ці розміри використовують для 

обчислення первісної площі 

поперечного перерізу зразка при 

визначенні навантаження. 

Випробування слід проводити з 

використанням одного з трьох рядів 

умов (1,2 або 3), як наведено у таблиці 

1. 

Конкретний ряд умов випробувань 

повинен бути зазначений в стандарті 

або в будь-яких технічних умовах на 

конкретний виріб. Після 

кондиціонування вимірюють товщину 

кожного зразка, ds , згідно з ЕN 12085, з 

точністю до 0,1 мм. 

Випробування проводять в два етапи, А 

та В, використовуючи таку процедуру. 

7.2 Test procedure 

Measure the length and width of each 

specimen to an accuracy of 0,5%, in 

accordance with EN 12085. These 

dimensions are used for calculating the 

initial area of the cross section of the 

specimen for determining the load. The 

test shall be carried out with one of the 

three different sets of conditions (1, 2 or 

3) as shown in table 1.  

 

The set to be used shall be as specified 

in the relevant product standard or any 

other European technical specification. 

Measure the thickness of each specimen, 

ds, after conditioning in accordance with 

EN 12085, to an accuracy of 0,1 mm. 

The test is to be made in two steps, A 

and B, using the following procedure. 

7.2.1 Етап А 7.2.1  Step A 
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Зразок навантажують за температури 

(25±5)0С на (48±1) год, використовуючи 

навантаження вибраного ряду умов (1,2 

або 3) з наведених у таблиці 1. 

Вимірюють товщину зразка, d1, через 

(48±1) год під навантаженням з 

точністю до 0,1 мм. 

Load the specimen at a temperature of 

(23 ± 5) °C for (48 ± 1) h with a load 

corresponding to the set of conditions 

(1, 2 or 3) selected from table 1. 

Determine the thickness of the 

specimen, d1 after (48 ± 1) h under load, 

to the nearest 0,1 mm. 

7.2.2 Етап В 

Зразок, що знаходиться під 

навантаженням, піддають дії 

температури протягом часу, який 

вказано в таблиці 1 для вибраного ряду 

умов (1,2 або 3). 

Вимірюють товщину зразка, d2, після 

закінчення часу витримки зразка під 

навантаженням при вибраній 

температурі випробування з 

точністю до 0,1 мм.  

7.2.2  Step B 

Expose the loaded specimen to the 

temperature for the time indicated, in 

accordance with the selected set of con-

ditions (1, 2 or 3). 

 

Determine the thickness of the 

specimen, d2, after the selected time at 

the test temperature under the load, to 

the nearest 0,1 mm 

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Результати випробувань є 

середньоарифметичне значення 

окремих випробувань, які слід записати 

до третьої значущої цифри. 

Примітка. Результати, отримані із зразками 

різної товщини, можуть відрізнятись. 

Обчислюють відносну деформацію 

після етапу А випробувань,ε1 , як 

відсоток за формулою: 

8 Calculation and expression of 

results 

The results are the mean values from the 

measurements, which shall be expressed 

to three significant figures. 

 

NOTE: Results obtained with specimens of 

different thicknesses can be different.  

Calculate the relative deformation 

after step A of the test, ε1, as a 

percentage, using equation (1): 

𝜀1 =  
𝑑𝑠− 𝑑1 

𝑑𝑠
 ∙ 100        (1) 
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де 

𝑑𝑠 – товщина зразка до дії 

навантаження (згідно з 7.2), мм; 

 

𝑑1 – товщина зразка після дії 

навантаження (згідно з 7.2.1), мм. 

 

Обчислюють загальну відносну 

деформацію, ε2, як відсоток, за 

формулою: 

where 

𝑑𝑠 is the thickness of the specimen (in 

accordance with 7.2) before applying 

the selected load, in millimetres; 

𝑑1 is the thickness of the specimen after 

applying  the selected load (in 

accordance with 7.2.1), in millimetres. 

Calculate the total relative deformation 

after step B of the test, ε2, as a 

percentage, using equation (2): 

𝜀2 =  
𝑑𝑠− 𝑑2 

𝑑𝑠
 ∙ 100     (2) 

де 

𝑑𝑠 – товщина зразка до дії 

навантаження (згідно з 7.2), мм; 

 

𝑑2 – товщина зразка після дії 

навантаження при заданій температурі 

(згідно з 7.2.2), мм. 

 

where 

𝑑𝑠 is the thickness of the specimen (in 

accordance with 7.2) before applying 

the selected load, in millimetres; 

𝑑2 is the thickness of the specimen after 

applying  the selected load and 

temperature condition (in accordance 

with 7.2.2), in millimetres. 

9 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

Міжлабораторні випробування були 

проведені у восьми лабораторіях. 

Випробуванням піддавали три вироби. 

Результати були обчисленні відповідно 

до ISO 5725-2. 

Результати випробувань наведені в 

таблицях 2 та 3. 

9 Accuracy of measurement 

An interlaboratory test was performed 

with eight laboratories. Three products 

were tested. 

The result was analysed according to 

ISO 5725-2. 

The results from the test are given in the 

Table 2 and 3. 
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Таблиця 2 – Відносна деформація при заданих умовах (навантаження 20 кПа, 

температура 230С, час 48 год), у відсотках, % 

Table 2 - Percentage deformation under specified conditions (stress 20 kPa, 

temperature 23 °C, time 48 h) in percent % 
 
Умови 
випробувань 
 
Test 
conditions 

Відносна деформація після етапу А: ε (d1) 
Relative deformations after step A of the test: ε (d1) 

Діапазон 

вимірювань 

 

 

Range of 

measured 

ε1 

Оцінка 
коливання 
повторюванос
ті 
 
Estimate of 
repeatability 
variance Sr 

Межа 
повторюваності 
 
 
 
repeatability limit 
95 % 
 

Оцінка коливання 

відтворюванності 

 

 

Estimate       of 

reproducibility 

variance SR 

Межа 

відтворюванності 

 

 

reproducibility 

limit 

95 % 

 
Навантаження 

20 кПа за 

температури 

230С на протязі 

48 год 

 

Stress 20kPa 

temperature 23°C 

time 48 h 

Від  -0,2  
до + 2,9 
 
 

0,2 0,5 0,4 1,2 

 

 

 

 

Таблиця 3 – Відносна деформація при заданих умовах (навантаження 20 кПа, 

температура 800С, час 48 год), у відсотках, % 

Table 3 - Percentage deformation under specified conditions (stress 20 kPa, 

temperature 80 °C, time 48 h) in percent % 

 
Умови 
випробувань 
 
Test 
conditions 

Відносна деформація після етапу А: ε (d1) 
Relative deformations after step A of the test: ε (d1) 

Діапазон 

вимірювань 

 

 

Range of 

measured 

ε1 

Оцінка 
коливання 
повторюванос
ті 
 
Estimate of 
repeatability 
variance Sr 

Межа 
повторюваності 
 
 
 
repeatability limit 
95 % 
 

Оцінка коливання 

відтворюванності 

 

 

Estimate       of 

reproducibility 

variance SR 

Межа 

відтворюванності 

 

 

reproducibility 

limit 

95 % 

 
Навантаження 

20 кПа за 

температури 

800С на протязі 

48 год 

 

Stress 20kPa 

temperature 80°C 

time 48 h 

Від  -0,3  
до + 7,5 
 
 

0,3 0,8 0,8 2,0 

 

Всі значення, наведені в таблицях 2 та 

3, викладені у відсотках деформації. 

Для всіх інших умов випробувань 

All values given in the Tables 2 and 3 

are expressed in percentage 

deformation. For all other test 
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точність повинна бути такою самою. 

Всі наведені вище терміни відповідають 

ISO 5725-2. 

Систематична помилка в цьому методі 

випробування не може бути визначена 

через відсутність підходящого 

еталонного матеріалу. 

Примітка. Для отримання широкого 

діапазону змін розмірів залучена відповідна 

кількість виробів. Для отримання різних 

варіантів результатів випробувань 

застосовувались різні умови випробувань. 

conditions the accuracy is expected to 

be the same. The above mentioned 

terms are applied as described in  

ISO 5725-2. 

Bias cannot be determined in this test 

method as there is not any accepted 

reference material 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 

variation in test results. 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

Протокол випробувань повинен містити 

наступну інформацію: 

 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікація виробу: 

 

1) найменування виробу, 

підприємства, виробника або 

постачальника; 

2) номер кода виготовлення (номер 

партії); 

3) тип виробу; 

4) пакування; 

5) форма виробу, що надійшов у 

лабораторію; 

6) інша інформація, наприклад, 

номінальні розміри, номінальна 

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; 

5)  the form in which the product 

arrived at the laboratory; 

6) other information as appropriate 

(e.g. nominal dimensions, nominal 
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щільність; 

 

с) проведення випробування: 

 

1) підготовка до випробування і 

порядок відбору зразків 

(наприклад, відповідальний за 

проведення відбору, місце 

відбору); 

2) кондиціонування зразків; 

3) будь-які відхили від умов, 

зазначених у розділах 6 і 7; 

4) дата випробування; 

5) загальна інформацію про 

випробування, включаючи  

розміри зразків та вибрані умови 

випробувань; 

6) обставини, які могли б вплинути 

на результат; 

d) результати: всі індивідуальні 

значення і середньоарифметичні 

значення для етапів А і В. 

Примітка. Відомості про інструмент та 

відповідального за проведення випробування 

повинні зберігатись в лабораторії, в протоколі 

ці відомості вказувати необов'язково. 

density); 

 

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, including the dimensions 

of specimens and the chosen set 

of conditions; 

6) events which may have affected 

the results; 

d) results: all individual values and 

mean values for steps A and B; 

 

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 

стандарти 

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 

теплоізоляційні будівельного 

призначення. Визначення лінійних 

розмірів випробувальних зразків (EN 

12085:1997, IDT) *) 

ISO 5725-2 Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results - Part 2: Basic method for the 

determination of repeatability and 

reproducibility of a standard 

measurement method 

 

*) На розгляді 
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