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1. Niepowtarzalny kod idenMkacyjny typu wyrobu:
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2. Zamierz.one zastosowanie lub zastoso\ /ania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3- Producent:

FWE Fabry/ka lfynob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ut. Drukarska 4,96-300 2yatil6tw
Telefony: +4E 40 E55 48 81, +48 48 855 4lt 30 Email: biuro@tyropianft$.pl
5. System(-y) oceny i riveryfikacji stalycfi \ ,fa5ciwo6ci u:lftkowych:

3
6a. Norma zhanpnizowana:

EN 13i63r20{2+A1.2O15,Wyroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
Wyroby ze ctyopianu (EPS, produkowsne fabrycznie. Spect/fikacia'
Jednostka lub jednostki notyfiko\ /ane:

.lnstytutu Techniki Budowlanei (iednostka notlfikowana nr '1488)
7. Deklarowane lvla5ci\wo5ci u2ytko\ e:
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na wytqvnq odpowiedzialnosc producenta

W imieniu prcducenta podpisa(a):
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(im iQ n azvttis ko - * a nowi s ko )

(niejsce i clata)

FMo WNw

FWs
&ynpianv\ch

Ep.Z o. o.

I,ABORATORIUT

Adres strony intemetowej na kt6rej udostgpniono niniejszE deklaracje \A,lasciurosci uiytkowych:
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