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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. Z,,mierzone zastosou/anie lub zastosou/ania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w styropianowych Sp. z o.o.
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5. System(9 oceny i weryfikacji stalych wfa6cittro6ci uiytkowych:
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"Ilyroby

do izolacii cieplnej w budownictwie.

Jednostka lub jednostki noffkowane;

.lnsh utu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr1488)
7. Deklarowane nlaSciwoSci u2ytkotrve:
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\A/lascinvoSci uiytko\ /e okreslonego por,yiej u,yrobu sq zgodne z zesta\,em deklarowanych
$tasci\ rosci uafkourycfi. Niniejsza deklanacja wlaScirrro6ci ulytkowych wydana zosaje zgodnb z
rozcF,/zqdu:eniem (UE) nr 3O5l2O'11 na vfdi4czn4 odpowiedzialnose producenta okreslonego
powyzej.
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Adres slrony intemeiou/ej na kt6rej udostQpniono niniejsze deklaracjq wtaiJciu,osci u2ykou,ych:
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