DEKLARAGIA WLASGilUOSGI UzYTKOWYCH
Nr9-12o,11?J2016
1. Niepowtazalny kod idenffkacyjny typu tryrobu:
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2. z,,mi,etzone zastosowanie lub zastoso\ rania:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

Fabryka lvyrob6w Stlnopianowych Ep. z o.o.
ul. Drukarska 4, S6-300 2yrardirw
+4E 46 E55 4E Et, +4E 46 E55 40 30 Email: biuro@tyropianft s.pl
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Telefony:

5. System(9 oceny i wery{ikacji stalych uilasciwo6ci uiytkowych:

3
6a. Norma zharmonizo €na:

EN {3{O3*O12+A1.2O15,Ultyroby do izolacii cieplnoi w budownictwie.
Jednostka lub jednostki n otyfikou/ane:

olnstttutu Techniki Budowlanej (iednostka notyftkowana nr 1488)
7. Deklarowane wlascivtoici uiytkowe:
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Nie pogarsza sie w czasie
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DS(70,90)l (<

lemD.

Naprezenie Sciskajq@ przy 10 o/o odks.z'a|r;€nia
Cdksztalc€nie w okreslonych warunkacfi obd4tenia Sciskahc€go i
/Wtr2rymalosc na
rozci4ganie/zginanie

Nie zmienia sie w czasie
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tebanie prry Sciskaniu
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Cdpomosc na zamratanie i odmtazanie

NPD

Dhrgotwata redukcja grubo6ci
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clEraKert/ctyti
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arbsorpcja uiody przy dtugotwalej dytuzji
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Przenikanie pary rwdnej
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Sztylrnoce dynamicaa
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liagfe spalanie w postaci 2azenia
Jwalnianie sie substancii niebe4iecznych do srodowiska we$netraego
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\Ma6ciuo5ci uzytkolve okre6lonego powy'zej uyrobu sq zgodne z zestar,\iem deklarowanych
lvla6cirrrosci u2ytko\,ydr. Niniejsza deklaracja urascivrlosci ulytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpo|z4dzeniem (UE) nr 30512011 na wy{qcznq odpowiedzialno6e producenta okreslonego
psltry2et.

W imieniu producenta podpisalca):

2! r at dirw, dnia 22.12.2O I 6r.
(niejse i data)
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FiltykavMfl eyr{,iauryci W.Zo, o.
tAEORATORIUiI

Adres slrony intemeto\,€j na kt6rej udoslepniono niniejsza deklaracjg urtascittosci uzytko\ ,ych:

hft p://www.styropianfirs.pU

