DEKLARAGIA WIIASGilUOSCI U'YTKOWYGH
Nr9-17O11212O16
1. Niepowtarzalny kod identwkacyjny typu wyrobu:

FFaPS r00{:16

EN r316}T(2FH3)-r(3)€(5)+(rO)aS15O-G9(1O)roOr3Oo,9O)r-[(T]3,5

^CUATPA

2. Tamierzone zastosowanie lub zastosou/ania:

lzolacia cieplra w budownictwie.
3. Producent:

FIYS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
Telefony:

ul. Drukar3ka 4, 96-300 2yaril6rw
+4E 46 E55 4E El, +4E 46 E55 41, 30 Email: biuro@tyropianft$.pl

5, SystemGy) oceny i r,veryfikacji stalych wlaSciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizov\ana:

EN {3{63:2O{2+N.2O15,Ivyroby do izolacii cieplnei w budownactwae.
IUlnoby ze styropianu (EPS) produkowane fabrtrcznie. Specyftkacia'
Jednostka lub jednostki noffikouane:

olnstlrtutu Tcchniki Budowlanei fiednostka notlfikowana nr {488)
7. Deklarowane wfa5ci$o6ci u2ytkorive:

Zaadnicze clraral<teryrtyki
/\lsp6lczynnik przewodzenia ciepb

)p6r cieplny

Jp6r cieplny

iniboi6
leakcja na ogien
IrualoSd reakcj na ogieri w
tunkcji cieph, warunk6|
atrnosferycznycfi

ffia6ciwoSciu$owe
Nie wiecei ni2
0,036 fwm.Kl
RD - 4-72 tm2K,iwl
dr -170mm, T2(+2rmn)

E

Irwalo36 wlaiciwo6ci

Nie pogarsza sie w czasie

,

starzenialdeoladaci

frwa66 oporu cieplnego w
tunkcji cieph, warunk6w

atmosfierycznych,

ttatzenialde$adaoj

)p6r cieplny i vGp6lczynnik
)rzerrodzenia cieDta

fruabse wlascirvosci: stabilnosc
rymiarowa w okeslonych warunkacft

DS(70,90)l (<

emD.

Napre2enie Scbkajqce prry 10 % odksztalcenia
)dksztalcenie w okeSlonych warunkacfi obciq2enia ScislGjqcego i
emDerafury
fwf4ymalo66 na zginanie
/Wtszymalosc na
n/yirrymabse na .ozciqganie
ozciqganie/zginanie
)rostoDadle do Dcr,ierzcfi ni czolo$,\tcfi
PeLanie przy Sciskaniu
na

Irwalosc wyt-zymabsd
iciskanie w funkci starzenia i
legradacji

Nie zrnienia sie w czasie

cs(10)100
NPD
BS150
NPD

NPD

Sdpomosf na zamralanie i odmra2anie

NPO

Dtugoauah redukcja grubosci

NPD

17o)

Zasadniczc charalrteryrtyli
Dfu

+zepuszcza Ino6f wody
?rzepuszcz,,lno$e pary rvodnej
n skafiik izolacyjno6ci od
CAfliek6w uderzeniotrrycft (dla

codl6q)
Ciag e spalanie w

p

na6ciwo6ci utydlowe
wlfi)3,5

goalata nasi4ldirvo$d nod4

!'bsorpcja wody przy dtugotrwal€j dytuzji

NPD

rrzenikanie pary Yvodnej

NPD

3ul/wno6d dynamiczra

NPD

3rubose

NPD

Sdstirc6c

NPD

ostaci aatzenia

Uwalnianie sig substanqi niebezpiecznycfi do srodowiska wewnetr2nego

NPD
Brak substancji

niebeaiecznvctl

yzej uryrobu sq zgodne z zesta\ircm deklamwanych
uta6ciuDSci uiy{kouycfi. Niniejsza deklaracja wtascir oSci uiytkouych wydana zostaje zgodnie z
rczrozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wy{qcznq odpowiedzialnos6 producenta okreslonego
poilyzej.
\AAa6ciwo5ci uiytkowe okre6lonego por

W imieniu producenta podpisa(-a):

Agnieszka Gelei Pelnomocnik Zarzedu ds. JakoSci
(imiQ nazt tisko- danowisko)

2, r at d6tw, dnia

22.1 2.2O
(miejs@ i data)
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Adres strony intemetot!€j na kt6rej udostepniono niniejsz4 deklaracje $,la6ciu,D6ci u2ytkowych:

hft p:l/wrw.styropianft vs.pU

