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. Niepowlarzalny kod
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2. Tl,miezione zastosowanie lub zastoso\ ania:

3. Producent:

Fabrt/ka Wt/rob6w Styropianowych SP. z o.o.
ul. Drrkarcka 4 96-300 2ytard6tw
: +4E alE E55 4a El. +4E 46 E55 4ll 30 Email:
FW1S

5. Systemcy) oceny i rrreryfikadi stalych wtasciwosci u2ytkovqych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

Et{ {3{63:2O{2+A1.'2O15 oWyrroby do izolacji cieplnej w budownactwie.
Jednoslka lub jednostki notyfi kowane:

olnstlrtutu Techniki Budowlanel (iednostka notyfikowana nr {ul8E)
7. Deklarowane wfa6ciwoSci u2ytkou,e:

Z*adnicze charalderysqfii

ffiaicawo6ci u4Tt|row€
Nie wiecej ni2
0.036 Wm.Kl

/llsp6lczynnik pzetrodzenia ciepb
Op6r cieplny

)p6r cieplny
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-20mm, T2(+2nm)
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Reakcja na ogiei
Irwalosc reakci na ogief w
tunkcji cieph, warunk6w

atrnosferycznycft
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Irwalodd wlaiciwoici

Nie pogarsza sig w czasie

,

starzen ialdeoradacii

Cp6r cieplny i nsp6bzynnik

f1webs6 oporu cieplnego w
tunkqi cieph, warunk6w
rtmosferycmydt ,
Jtarzenialdegradaci
{aprezenie gciskaiqce przy 10

ffi

orzeriodzenia ciePh

fruabs6 wtaScilt o5ci: stabilno6e
rvymiarowa w okeslonych warunkacft
o/o

odkaalcenia
obcie2enia sciskahcego i

ymaffic na

@zciqganielzginanie
f1wab66 wyfzymalosci na
lciskanie w funkci starzenia i

legradacji

DS(70,90)l (<

pmp.

€mDerahlry
y'Wtr

Nie zrnienia sie w czasie

/Wt-rymabse na zginanie

cs(10x00
NPD

8S150

/Vyt'zymato56 na ro zaqganie
)rostooadle do Dowierzcfi ni czolowych
Pebanie prry Sciskaniu

NPD

Cdpomosc na zamrazanie i odmra2anie

NPD

)bgotrwata redukcja grubo5ci

NPD

NPD

17o)

Ha6cawo6ciuffiowe

Zacadnaczc.{Erakt ry/sqfti
)tugofwah nasialdirlosc wod4
?rzepuszczahde wody
Przepuszczalno5c pary uodnej

wL(r)3,5

o'bsorpcja uody przy dtugoEwalej dytuzji

NPD

)tzenikanie pary wodnej

NPD

Sz!nllr|o66 dynamiczra

NPD

/\bkaznik izolacyjno6ci od
3ruboce
lrrviek6w uderzeniowych (dla
5d5liwo56
rodl6o)
po,sta,ci
zarzenia
Saole spafanie w

NPD
NPD
NPD
Brak sjbstancji

Jwalnianie sie sbstancji niebezpiecznycfi do Srodowiska wennetrznego

niebezpieczrvcfi

\A/fascir iosci u2ytkovr okreslonego po\iryzej Mryrobu sq zgodne z zestia\ ,em deklarou/anych
$rasci\ osci uiytkouych. Niniejsza deklaracja ! ra5ch^,o6ci uzytkowych \ ydana zosiaje zgodnie z
rozpotzqdzeniem (UE) nr 30512011 na wy{qcznq odpowiedzialnos6 producenta okreslonego
poury2q.

W imieniu producenta podpisalca):

d3. JakoSci

Pelnomocnik
nazwisko- danowisko)
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Slytopiilrl,{ /dt Sp.Zo. o.
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Adres strony intemeto$,ej na kt6rej udostgpniono niniejsza deklaracje wlasciltosci uiytkorvych:

http:/www.5q/ropianft rs.pU

