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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. Zamierzone zastosouranie lub zastosowania:

azoaacia cioplna w budownictwie.
3. Pmducent:

Fabryka Uvy.ob6w Ett/ropaatrowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 41 96-300 2yrardSw
+4E 46 E55 4E E{, +4E 45 855 4ll 3O Email: biuro@tyropianfrvs.pl
FUUS

Telefony:
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System(, oceny i wery{ikacji

stalych uta5ciuo6ci u2ytkotiyych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163:2012+Ait20l5 oWyroby do izolacji cieplnei w budownictwie.
Jednostka lub jednostki noffikowane:

otnstrtutu Techniki Budowlanei (iednostka notyfikowana nr l48E)
7. Deklarowane wla3ciuo6ci uiytkowe:
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Wa6civro6ci uiytkovr€ okre6lonego powyzej wyrobu se zgodne z zestialrem deklamr'vanych
wtasci\,osci uiytkonrycfi. Niniejsza deklaracja wtasciwo6ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozr}o/zqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wllqcznq odpowiedzialnos6 producenta okreSlonego
povry2eJ.

W imieniu producenta podpisalca):

Pelnornocnlk

,*Wffi,,,,,
Adres strony intemeto\n€j na kt6rej udostepniono niniejsz4 deklaradg urtascitr,osci uiytkowych:

hitpC/www.ilyropianfrts.PU

