DEKLARAGIA WTASGffOSCI UzYTXOWYCH
Nr 9-19{111212|J16
1. Niepowtazalny kod identfkacyjny typu v\yrobu:

FF|FE r00{:}6 AOUApls Er{ 1316}T(2)-r{3)-W(3)€(51{(10}r$150cqr0)fiXrO8(70,9O)1.W1(T)3,5
2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

|zolaqa cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FIUS Fabryka tUyrob6w SQrropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4, 96-300 2yrard6w
El, +4E 40 E55 4lt 30 Email: biuro@tyropianftus.pl

Telefony: +4E 46 855 4E

5. SystemGy) oceny i weryfikacji stalych rrvla6cirlo6ci uiytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2O12+41.2015 ,Wyroby do lzoladli cioplnoi w budownictwie.
lUyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryrcznie. Specyfikaciat
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

olnstytutu Techniki Budowlanei fednostka noffikowana nr ltl88)
7. Deklarowane wla6ciuo6ci uzytko\r!,e:
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Adr6s strony intemetovvej na kt6rej udoslepniono niniejsz4 deklaracjg urta6citroSci uiy{kou,ych:
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