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DEKLARAcJA

Nr9-2dJ,117/2016
1. Nieporrvtarzalny kod iden$karyjny typu wyrobu:

FF€P8 ilto{:t6

ACUATPS EN

13r6&T(2F(3Fr(3)€(5}+(rqasl504q10)10o48(70'9lt)1{rrF}3,5

2. zlmietzone astosowanie lub zastosor /ania:

3. Producent:

FWls Fabryka Wynob6w Etyropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 41 96-300 Zyarditw
tl6
: +48
E55 48 E1. +4E 46 E55 4|l 30 Ennil:
5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych uifasciutosci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizounna:

EN 13{63:2o12+A1.2015

"Wyroby

do izolacii cieplnei w budownictwie-

Jednostka lub jednostki notyfi kouane:

.lnstytutu Techniki Budowlanej fiednostka notyfilowana nr '1488)
7. Deklarowane \ raScivro6ci ulMkoue:

Zasadnicza charaktert/aqfii

Ha6ciwo6ci utt/t(owo
Nie wiecej ni2

/\bp6lczynnik przeuodzenia ciepb
Op6r cieplny

)p6r oieplny
iruboSd

rtnosferycmych,

RD
dN

-

5,55

tm2K/W

-200mm, T2(+2mm)
E

leakcja na ogieii
frwabse reakcj na ogien w
funkcji ciepta, warunk6w

0.036w/m.KI

lrwaloio wlaioiwo6ci

Nie pogarsza sie w czasie

rtarzenia/deqradaci

frwa66

oporu cieplnego w

funkcji cieph, warunkow

atrnosferycznycfi,

ttarzenialde$adaci

)p'ir deplny i twp6lczynn ik
,rzevodzenia o'epla
fnrralosc u*asci$o6ci: stabilno66
rymiarowa w oke6lonych warunkacft

emDerafurv

Irwalos6 wyt-rymalosci na
iciskanie w tunkci starzenia i
Jegradacji

DS{70,90)1 (<

EMD.

{apre2enie sciskajq@ prry 10 yo odkszla|lcenia
Xksztahenie w okeslonycfi warunkadl obci4lenia Sdsl€hcego i
/Vyfrymalo56 na
'ozaqganielzginanie

Nie zrnienia sie w czasie

y'l/yt-4ymalo56 na zginanie
y'llytrzymalo6c na ro zciqganie

rrostoDadle do Dowielzcfi ni czolow\rcfl
Pebanie przy Sciskaniu
Cdpomosc na zamrazanie i odmra2anie
)fu

gotlrata redukcja grubogci

cs(l0)1oo
NPD
BS150

NPD
NPO
NPD
NPD

1olo)

Zasadnicze charaktarysQrki

Wa6<;iwo6ci

)ltgotwala nasiqHhro5d rrrod4
Przepuszczalnose wody

>r

zepuszczalnofie pary wodnej

o'bsotpcja

w1(r)3,5

twdy przy dlugofwalej dytuzji

NPD

rrzenikanie pary rvodnej

NPD

Sdywno66 dynamiczra
A/bl€Znik izolacyjnosci od
Grubo56
l2wigk6w uderzenion yc*t (dla
rodl6o)
Scistiwose
I4gle spalanie w postaci 2arzenia
Uuralnianie sig snbstan{i niebe4iecznyc-h do Srodowiska

uiyllrme

NPD
NPD

NPD
NPD
Brak suHancji

werrnetztego

niebezpiecayc*r

\ /hScivtosci uzylkowe okre6lonego po$ry2ej wyrobu sq zgodne z zestiawem deklarowanych
$,ta6ci$o6ci u2ytkourycfi- Niniejsza deklaracja wla6ciuo6ci u2ytkowych wydana zoslaje zgodnie z
rozpotzqdzeniem (UE) nr 3OS|2O11 na v{y'.qczn4 odpowiedzialno6c producenta okreslonego

psweJ.

W imieniu prcducentia podpisalca):

2yt ard6tw, dnia 22.1 2.2O'l 6t
(niejscF- i data)

F@fififw

gyrqiauwlcrr

fu.

Zo. o.

WORATORIUiI

Adres strony intemetowej na kt6rej udoslepniono niniejsz4 deklaracje wlasciurosci u2ytkouych:

http:r/www..tyropirnfr f,s,pU

