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Σπραψ−Αππλιεδ Ριγιδ Πολψυρετηανε Φοαµ
Ινσυλατιον, Μεδιυµ ∆ενσιτψ
Σχοπε
Τηισ Εϖαλυατιον Λιστινγ αππλιεσ το σπραψ−αππλιεδ ριγιδ πολψυρετηανε φοαµ, µεδιυµ δενσιτψ, ιντενδεδ φορ υσε ασ
τηερµαλ ινσυλατιον φορ βοτη βυιλδινγ ανδ νον−βυιλδινγ αππλιχατιονσ, ωηετηερ αππλιεδ ον α βυιλδινγ σιτε ορ ιν α
πρεφαβριχατιον (µανυφαχτυρινγ) προχεσσ. Τηισ µατεριαλ ισ αλσο κνοων ασ φοαµεδ ιν−σιτυ ινσυλατιον. Τηε
χοντινυουσ−υσε τεµπερατυρε ισ ωιτηιν τηε ρανγε 60°Χ το +80°Χ.
Τηε προπονεντ ηασ δεµονστρατεδ τηατ τηε προδυχτ µεετσ ατ λεαστ ονε οφ τηε φολλοωινγ στανδαρδσ (σεε Ταβλε 1
φορ τηειρ περφορµανχε ρεθυιρεµεντσ):
•
•
•

ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1−01, Στανδαρδ φορ Τηερµαλ Ινσυλατιον  Σπραψ Αππλιεδ Ριγιδ Πολψυρετηανε Φοαµ,
Μεδιυµ ∆ενσιτψ  Ματεριαλ  Σπεχιφιχατιον;
ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1−01 (ινχλυδινγ Αµενδµεντ 1), Στανδαρδ φορ Τηερµαλ Ινσυλατιον  Σπραψ Αππλιεδ
Ριγιδ Πολψυρετηανε Φοαµ, Μεδιυµ ∆ενσιτψ  Ματεριαλ  Σπεχιφιχατιον; ορ
ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1−01 (ινχλυδινγ Αµενδµεντσ 1 ανδ 2), Στανδαρδ φορ Τηερµαλ Ινσυλατιον  Σπραψ
Αππλιεδ Ριγιδ Πολψυρετηανε Φοαµ, Μεδιυµ ∆ενσιτψ  Ματεριαλ  Σπεχιφιχατιον.

Σπραψ−αππλιεδ ριγιδ πολψυρετηανε φοαµ, µεδιυµ δενσιτψ, σηαλλ βε ινσταλλεδ βψ α λιχενσεδ ινσταλλερ ιν
αχχορδανχε ωιτη τηε µανυφαχτυρερσ ινστρυχτιονσ ανδ ονε οφ τηε φολλοωινγ στανδαρδσ:
•

ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.2−98, Στανδαρδ φορ Τηερµαλ Ινσυλατιον  Σπραψ Αππλιεδ Ριγιδ Πολψυρετηανε Φοαµ,
Μεδιυµ ∆ενσιτψ, Ινσταλλερσ Ρεσπονσιβιλιτιεσ  Σπεχιφιχατιον; ορ

•

ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.2−05, Στανδαρδ φορ Τηερµαλ Ινσυλατιον  Σπραψ Αππλιεδ Ριγιδ Πολψυρετηανε Φοαµ,
Μεδιυµ ∆ενσιτψ  Αππλιχατιον.

Φορ χοµπλιανχε το ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.2, υσερσ σηουλδ χονταχτ τηε τηιρδ−παρτψ οργανιζατιον τηατ ηασ βεεν
ιδεντιφιεδ βψ τηε φοαµ µανυφαχτυρερ ασ τηε τηιρδ παρτψ οπερατινγ τηε φιελδ θυαλιτψ ασσυρανχε προγραµ φορ τηε
φοαµ προδυχτ (σεε προδυχτ λιστινγ).
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Στανδαρδ
Ταβλε 1. Περφορµανχε Ρεθυιρεµεντσ φορ Πηψσιχαλ Προπερτιεσ (αππλιχαβλε το ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1 ωιτη ανδ
ωιτηουτ τηε αµενδµεντσ, υνλεσσ ινδιχατεδ οτηερωισε ιν τηε νοτεσ το Ταβλε 1)
Προπερτψ

Υνιτ

Μινιµυµ

Ρεθυιρεµεντ
Μαξιµυµ

Αιρ περµεανχε
(µανδατορψ µατεριαλ τεστινγ)

Λ/σ ≅ 75 Πα

Νο µιν.

0.02

Αιρ περµεανχε
(οπτιοναλ σψστεµ τεστινγ)

Λ/σ ≅ 75 Πα

Νο µιν.

0.05

Αππαρεντ χορε δενσιτψ

κγ/µ3

28

Νο µαξ.

Χοµπρεσσιϖε στρενγτη

κΠα

170

Νο µαξ.

%
%
%

Νο µιν.
Νο µιν.

1
(1)
+10
+14

Νο υνιτσ

Νο µιν.

500

%

Νο µιν.

8

∆ιµενσιοναλ σταβιλιτψ ϖολυµε
χηανγε ατ:
! 20°Χ
(1)
! 100°Χ
! 70°Χ, 97 ± 3% ΡΗ
Συρφαχε βυρνινγ χηαραχτεριστιχσ
! φλαµε σπρεαδ
Οπεν−χελλ χοντεντ ϖολυµε
Ινιτιαλ τηερµαλ ρεσιστανχε οφ α
50−µµ−τηιχκ σπεχιµεν αφτερ α
µινιµυµ οφ 2 δ ανδ α µαξιµυµ οφ
(3)
14 δ ατ 23±2°Χ

(1)

2

(3)

µ •°Χ/Ω

2.5

(2)

Νο µαξ.

(4)

Χονδιτιονεδ τηερµαλ ρεσιστανχε
οφ α 50−µµ−τηιχκ σπεχιµεν αφτερ
! 180 δ ατ 23±2°Χ ορ
! 90 δ ατ 60±2°Χ
Λονγ−τερµ τηερµαλ ρεσιστανχε
οφ α 50−µµ−τηιχκ σπεχιµεν
Τενσιλε στρενγτη
ςολατιλε οργανιχ εµισσιονσ
Ωατερ αβσορπτιον βψ ϖολυµε
Ωατερ ϖαπουρ περµεανχε οφ α
50−µµ−τηιχκ σπεχιµεν

2

µ •°Χ/Ω

∆εχλαρε

2

(5)

µ •°Χ/Ω
κΠα
Νο υνιτσ

2.0

Νο µαξ.

200

Νο µαξ.

Πασσ

%
2

νγ/(Πα•σ•µ )

Νο µαξ.

(6)

Νο µαξ.

Νο µιν.

4

Νο µιν.

60

(7)

Νοτεσ το Ταβλε 1:
(1) ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1−01 (ινχλυδινγ Αµενδµεντσ 1 ανδ 2) ρεθυιρεσ 80°Χ ινστεαδ οφ 100°Χ ανδ α ρελατεδ
µινιµυµ οφ 1% ανδ µαξιµυµ οφ +8%.
(2) Ρεσυλτσ αρε ϖαλιδ φορ θυαλιφιχατιον το τηε στανδαρδ. Ασ νοτεδ ιν τηε στανδαρδ, φορ βυιλδινγ χοδε πυρποσεσ,
τηε φλαµε−σπρεαδ ρατινγ σηαλλ βε χονδυχτεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε χοδε−σπεχιφιεδ φλαµε−σπρεαδ τεστ
δεταιλσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε νυµβερ οφ σπεχιµενσ το βε τεστεδ, σπεχιµενσ τεστεδ ινταχτ ανδ χυτ
σπεχιµενσ.
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(3) ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1−01 (ινχλυδινγ Αµενδµεντσ 1 ανδ 2) ρεθυιρεσ τηατ τηε ινιτιαλ τηερµαλ ρεσιστανχε οφ α 50−
µµ−τηιχκ σπεχιµεν βε τεστεδ αφτερ 3 δ ατ 23±2°Χ ανδ τηατ τηε ϖαλυε βε ρεπορτεδ. Νο µινιµυµ ϖαλυε ισ
ρεθυιρεδ.
(4) Τηε χονδιτιονεδ τηερµαλ ρεσιστανχε τεστ ισ ρεθυιρεδ ονλψ φορ ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1−01 (ινχλυδινγ Αµενδµεντσ
1 ανδ 2).
2

(5) ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1−01 (ινχλυδινγ Αµενδµεντσ 1 ανδ 2) ρεθυιρεσ α µινιµυµ οφ 1.8 µ •°Χ/Ω φορ τηε
2
προδυχτ το βε χλασσιφιεδ ασ Τψπε 1 ανδ α µινιµυµ οφ 2.0 µ •°Χ/Ω το βε χλασσιφιεδ ασ Τψπε 2.
(6) Πασσ µεανσ τηατ αφτερ 30 δαψσ τηε ϖολατιλε χοµπουνδ εµισσιονσ δο νοτ εξχεεδ τηε µαξιµυµ ινδοορ αιρ
χονχεντρατιον στατεδ ιν Ταβλε 2 οφ ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1.
Ιν χασεσ οφ ρετροφιτ χονστρυχτιον (ε.γ. οχχυπιεδ βυιλδινγσ), ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.2−05 ρεθυιρεσ τηατ α ϖεντιλατιον
ρατε οφ 0.3 αιρ χηανγεσ βε προϖιδεδ ωιτηιν τηε ωορκινγ αρεα δυρινγ τηε αππλιχατιον οφ τηε προδυχτ ανδ τηατ
τηε ωορκινγ αρεα βε ισολατεδ δυρινγ σπραψινγ. Τηε σαµε ϖεντιλατιον ρατε ισ ρεθυιρεδ αφτερ τηε προδυχτ ηασ
βεεν σπραψεδ ανδ φορ τηε τιµε περιοδ δετερµινεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1 (σεε τηε
προδυχτ λιστινγ φορ τηε τιµε περιοδ ρεθυιρεδ βεφορε οχχυπανχψ).
(7) Το σατισφψ τηε µαξιµυµ ωατερ ϖαπουρ περµεανχε ρεθυιρεµεντ οφ 60 νγ/(Πα•σ•µ2), α µινιµυµ τηιχκνεσσ
οφ 50 µµ οφ φοαµ ινσυλατιον µυστ βε σπραψεδ οϖερ γψπσυµ βοαρδσ ανδ α µινιµυµ τηιχκνεσσ οφ 20 µµ οφ
φοαµ ινσυλατιον µυστ βε σπραψεδ οϖερ χονχρετε βλοχκσ.

Λαβελινγ
Ιν χοµπλιανχε ωιτη τηε ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1−01 στανδαρδ, εαχη λιθυιδ χοµπονεντ χονταινερ σηαλλ βε ιδεντιφιεδ ασ
ειτηερ πολψισοχψανατε χοµπονεντ (Α) ορ ρεσιν χοµπονεντ (Β). Υνλεσσ οτηερωισε σπεχιφιεδ, εαχη χονταινερ
σηαλλ βε µαρκεδ ωιτη τηε φολλοωινγ ινφορµατιον:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

µανυφαχτυρερ σ ναµε;
προδυχτ ναµε;
τψπε οφ µατεριαλ (ε.γ. ινσυλατιον);
νετ µασσ οφ τηε χοντεντσ οφ τηε παχκαγεδ µατεριαλ;
χουντρψ οφ µανυφαχτυρε;
λοτ νυµβερ;
δατε οφ µανυφαχτυρε;
υσε βεφορε δατε;
τηε µεανσ το ιδεντιφψ τηειρ ινσταλλεδ προδυχτ; ανδ
χονφορµανχε ωιτη ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1.

Νατιοναλ Βυιλδινγ Χοδε οφ Χαναδα (ΝΒΧ)
ΝΒΧ Ρεφερενχεσ
Τηε ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.1−01 στανδαρδ ισ ρεφερενχεδ ιν τηε ΝΒΧ 2005, Ταβλε 5.10.1.1. ανδ
Χλαυσε 9.25.2.2.(1)(γ).
Τηε ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.2−05 στανδαρδ ισ νοτ ρεφερενχεδ ιν τηε ΝΒΧ 2005.
Τηε ΧΑΝ/ΥΛΧ−Σ705.2−98 ισ ρεφερενχεδ ιν τηε ΝΒΧ 2005, Σεντενχε 5.3.1.3.(3), Ταβλε 5.10.1.1. ανδ Σεντενχε
9.25.2.5.(1).
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WALLTITE ECO™ v.2
1. Evaluation
Conforms to CAN/ULC-S705.1-01 (including Amendments 1 and 2), Type 1.
For retrofit construction, time before occupancy is one (1) day.

2. Description
A Type 1, spray-applied rigid polyurethane foam of medium density. The foam system consists of two components:
“Lupranate 17” isocyanate and a polyurethane resin identified as “Walltite ECO™ v.2.” The two components are
mixed on site by a qualified installer with fixed-ratio positive displacement equipment.
The final cured product is purple with indicator dye technology.
Long-term thermal resistance (LTTR) for 50-mm is RSI 1.95.

3. Standard and Regulatory Information
MORRISON HERSHFIELD (MH) has been identified by BASF Canada as the third-party organization that operates
the field quality assurance program (FQAP)1 for the product in accordance with CAN/ULC-S705.2-05.
(1) The BASF Canada field quality assurance program calls for periodic audits of the installers, usually random
inspections with some mandatory inspections of larger projects. Building officials may contact BASF Canada (1-866474-3538) and require an inspection for a specific job site if the building official deems it necessary. In cases where
the installation is deemed non-conforming by MH/BASF Canada and is not being remedied by the installer, MH/BASF
Canada will inform the owner/architect/building official of the non-conforming installation.

See the Preface and the standard for explanation.
Listing Holder: BASF Canada Inc.
10 Constellation Court
Toronto, ON M9W 1K1
Tel: 289-360-1300
Plant(s):

Toronto, ON
Blackie, AB

This Listing is issued by the Canadian Construction Materials Centre, a program of the Institute for Research in Construction at the
National Research Council of Canada. The Listing must be read in the context of the entire CCMC Registry of Product
Evaluations.

Readers must confirm that the Listing is current and has not been withdrawn or superseded by a later issue. Please refer to
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/services/irc/ccmc.html, or contact the Canadian Construction Materials Centre, Institute for
Research in Construction, National Research Council of Canada, 1200 Montreal Road, Ottawa, Ontario, K1A 0R6. Telephone
(613) 993-6189. Fax (613) 952-0268.
NRC has evaluated the material, product, system or service described herein only for those characteristics stated herein.
The information and opinions in this Listing are directed to those who have the appropriate degree of experience to use
and apply its contents. This Listing is provided without representation, warranty, or guarantee of any kind, expressed, or
implied, and the National Research Council of Canada (NRC) provides no endorsement for any evaluated material,
product, system or service described herein. NRC accepts no responsibility whatsoever arising in any way from any and
all use and reliance on the information contained in this Listing. NRC is not undertaking to render professional or other
services on behalf of any person or entity nor to perform any duty owed by any person or entity to another person or
entity.

