DEXLARAG'A WLASG|IUOsGI UZYTKOTUYGH

j{t

9-1(N11212O16

1. Niepowlazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. Zamietzone zastosor /6nie lub zastosowania:

lzolacja cieplna w budownictwae.
3. Producent:

FIUS Fabryka lYtrob6w Stlropianowych $p. z o.o.

ul. Drukarska 41 90-300 2ynard6w
El, +4E 46 E55 40 30 Email: biuro@tyropianftus.pl

Telefony: +4E 40 E55 4E

5. System(-y) oceny i werytikacji stalych tlla5citntosci uiytko\ rych:

3
6a. Norma zharnpnizowana:

EN {3{o3:2o{2+A1.2O15,IUyroby do izolacli cieplnej w budownictwie.
wt/toby ze styropianu (EPs) produkowane fabrycznie. Epecyftkacja'
Jednostka lub jednostki noMko$ane:

.lnrtytutu Techniki Budowlanei fiednoctka notyfikowana nr '148E)
7. Deklaro /ane \ ,fascivrosci uidkowe:

Zsadnicze charalderyrrtyti
/\lsp6lczynnik pzetrodzenia cieph

)p6r cieplny

)p6r cieplny

Haiciwo6ci u4/troure
Nie wiecej niz
0.036 w/m.Kl
Ro
dr.r -1

Snrbo6lt

-

2,80

tm2KW

00mm, T2(+2mm)
E

Reakcja na ogief

frwalosC reakci na ogief w
tunkcji cieph, warunk6w

rtmosferycznydr

lrwaloSc wlaiciwo$ci

Nie pogarsza sie w czasie

,

itarzenialdeorcdacn

Imalosc oporu cieplnego w
tunkcji cieph, warunkow
atmosferycznycfr ,

ttd,rzenialdegradaci

)p6r cieplny i wtp6lczynnik
rrzeurodzenia ciepb
fnvabsd ntasciwosd: stabilnose
w okeSlonycfi warunkacft

€mDefattrv

fftmbse wyfzymabsci na
iciskanie w funkci starzenia i
legradacji

DS{70,90)l (< 1%)

^rymiarowa
€mo.

{aprezenie Sciskaj4ce przy 10 o/o odksztialcenia
f,dksztalCenie w okeslonycfi warunkacfi obci42enia sciskaitcego i
/VyFrymabse na
'ozciqganielzginanie

Nie zrnienia sie w czasie

ttttzJlna|o,ff. na zginanie
y'WtraymaGd na rozaqganie
crostoDadle do Dowierzchni czolowych
PeUanie przy Sciskaniu

cso

0)100

NPD
BS150
NPD
NPD

Odpomo66 na zamratanie i odmrazanie

NPD

)tugotwah redukcja gruboSci

NPD

2*adnic,ze clta,ralrteryctyki

Wa6ciwo{5ci u*ytftowe

wl(r)3,5

)bgotwata nasi4ldin osd utode
Przepuszczalnose rvody

P

1zepuazcz3llno6,6 pary

uodnej

,\rskaarik izolacyjnoSci od
CzYviek6w uderzenio$rydr (dla

o'bsorpcja wody przy dtugotwalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary rvodnej

NPD

stywnose dynamiczra

NPD

3rubose

SciSliwos6
Siaqle spafanie w posta,a 2az.enia

rodl6o)

!,walnianie sie substancji niebezpiecaycfi do Srodowiska wewnetraego

NPD
NPD
NPD
Brak substancji

niebeaieczrvcfi

V\[a6cino5ci ulytkoriye okre6lonego pourytej u,yrobu s4 zgodne z zestau,em deklarcu/anych
! /ta6ci$lo5ci uiytkou,ycft- Niniejsza deklaraqa u,ta5ciwo6ci uZytkowych wydana zostaje zgodnie z
rczpozq&eniem (UE) nr fi512011 na v64qczn4 odpowiedzialnosc producenta okreslonego

powzei.
W imieniu producenta podpisat(-a):
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Adres strony intemeto$€j na kt6rej udost€pniono niniejszq deklaracjg wta6ciuosci uzytkowych:

http!/uww.styropia nft Ys.pU

