DETcARAGJA wrn3cmo6cl uZvrxowvcn
Nr 9-1tll)11212016
1. Niepowtaaalny kod identyfikacyjny typu uyrobu:
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Z-amie%one zastosowanie lub zastosovvania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

Fabryka Wyrob6w Ettropaanowych Ep. z o.o.
ul. Drukarska 4 06-300 2yrarditw
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5. System(-9 oceny i ueryfikacji stalych t ,tasciwoSci u2ytkourych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN f 3{63:2O12+A122015,Wyroby do azo,acia cieplnel w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

otnstytutu Technlki Budowlanej (iednostka notyfikowana nr {480)
7. Deklaro\ €ne u,lasciwosci uzytkovve:

n*ciso!6ci u4 l(owe

Zasadniczc charalderytBrki
,lrsp6fczynnik przeubdzenia cieph

f,p6r deplny

)p6r creplny

Nie wiecej ni2
0.036 twm KI
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3.90 Im2Klwl

dN-140mm, T2(42mr)
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Reakcja na ogief
Inaalo66 reakcji na ogief w

tunkqi cieph, warunk6w
atrnosferycznycft

Nie pogarsza sie w czasie

Irwaloii wlaiciwo3ci

,

st^rzenialdearadaci
fMaio66 oporu cieplnego w
tunkcji cieph, warunk6w
rtrnosfierycznydt

,

statzenialdegrada$

Cp6r cieplny i tl,sp6lczynn ik

rrzer/vodzenia cieph
Imabsc utasciwoSci: stabilnoSd
nrymiarowa w okeslonych warunkach

DS(70,90)l (S

temD.

Naprezenie Sciskaj4ce przy 10 % odksztalcenia
Cciksztalcenie w okeslonycfr warunkacfi obci42enia Sciskahcego i
remDeratlrv
/Wtrzyma.lo56 na zginanie
,Wtrrymalosd na
y'Vytr2yma66 na rozciqganie
fozciqganie/zginanie
:rostonadle do oowiezcfini czolowvch

frwalosc wytrzymabsci na
iciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

Nie znienia sie w czasie

NPD

8S150
NPD

NPD

Pekanie prry Sciskaniu
Sdpomo6C na zamrazanie

cs(l0)100

i odmtazanie

Dtugotwata redukcja grubosd

NPD
NPD

1olo)

Zcadnicze charaldert/3qtki
Dfu

Tzepuszcalnosc uody
trzepuszczalnogd pary rvodnej

/lbkafi

Safciwodci u!/{*owe
wlfi)3,5

gotnala nasi4ldirvoSd nod4

orbsorpcja rrcdy przy dfugofwalej dyfuzji

NPD

rrzenikanie pary nodnej

NPD

SZl vnosd dynamiczra

NPD

ik izolacyjno5ci od
dZwiek6w udezeniouryct (dla

3rub056
sdsliwoSc
oodl6o)
Iagfe spafanie w poalaci zatzenia

NPD
NPD
NPD
Brak substancji

Uwalnianie sie srbstancii niebe4iecznycfi do Srodowiska wewnetr4ego

niebeaiecmvcfl

lMa6cirvosci uiytko\ /e okreclonego powytej u,yrobu se zgodne z zesta!€m deklarowanych
wla6cirrro5ci uzytkourych. Niniejsza deklaracja uifa6cirrro5ci uiytkor /ych wydana zos{aje zgodnie z
rozootz+dE:eniem (UE) nr 30512011 na vr$qcznq odpowiedzialno66 producenta okre6lonego

powlzq.

W imieniu producenta podpisalCa):
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Sp.Z o. a.

I.ABONATORIUil

Adres strony intemeto\flej na kt6rej udostepniono niniejsz4 deklaraqe w+asciyt osci uiytkotrych:

http://www.dyropia nft ve.pU

