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1. Niepowtarzalny kod iden$fikaryjny typu wyrobu:
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2, Zamierzone astosouanie lub zastoso\ /ania:

lzolacia cieplna w budownlctwie.
3. Producent:

FWls Fabryka Wt/rob6w $tyropianowych Sp. z o.o.

ut. Drukarska 4, 96-300 2yrarditw
Telefony: +4E 40 E55 4E El, +4E 46 t55 4lr 30 Email: biuro@tyropianfttts.Pl
5. Systemcy) oceny i weryfikacji stalych wfaSci\rcsci ulytkovtych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3'163:2012+A122O15,lwroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

olnstytutu Techniki Budowlanei (iednostka notyfikowana nr {488)
7. Deklarowane uda5cirrro5ci u2ytko\n€:
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fa6ciurcSci uiytkou/e okreslonego powyiej uyrobu sq zgodne

z

zestavrem deklaroM/anych

ulrtkonych wydana zostaje zgodnie z
rczponqdzeniem (UE) nr 30512011 na wyfqczn4 odpowiedzialnos6 producenta okreslonego

\A,la6civro6ci u2ytkourych. Niniejsza deklaraqa rvlaScirnoSci

po,t{yzq.
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Adres strony intemetolriej na kt6rej udostepniono niniejszq deklaracjg nla6civo6ci uZytkotrych:

hft p://www.sttrropianft Ys.pU

