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1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. Zamietzone zastosowanie lub zastoso\ /ania:

|zolaqa cieplna w budownictwie.
3. Producent:

Fabryka Wtrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ut. Drukarska 4, 96-300 2yard6,ru
+4E 46 E55 4E Et, +4E 40 E55 40 30 Ernail: biuro@tt/ropianftys.pl
FW18

Tel€fony:

5. Systemcy) oceny i \rveryfikacji stalych \ ila6ci\rvo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizo\ 6na:

EN f 3{63:2O12+A1=2Ol5 rluyroby do izolacia cieplnei w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryrcznie. Specyfikacia'
Jednostka lub jednostki noMko\ i'ane:

olnstrtutu Techniki Budowlanei (iednostka notyfilowana nr 1488)
7. Deklarowane vyla6ci\ ro6ci uiytkorrw:

Z*adnicze charalrteryctyti
,\rsp6lczynnik przelyodzenia ciepb
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Nie pogarsza sip w czasie

Nie zrnienia sig w czasie

fn€bs6 lrta6ciwosci: stabilnosc
lrymiarowa w okreslonycfi urarunkac*l

DS{70,90X (S

.emD.

{apre2enie ScbkajAce pnry 'l0 % odksztalcenia
CdlGztalcenie w okeslonycfi warunl€cfi obciq2enia Sciskajqcego i
lerr|Deraturv

cs(10)100
NPD

fwFzymalosc na
'ozciqganielzginanie

/WfzymabSe na zginanie
/Vyb-zymabse na rozciqgade

[rwa6e wyfzymalosci na

rrostoDadle do oonierzchni czolowvch
>etsanie prry Scisl€niu

NPD

)dpomo56 na zamra2anie i odmrrtanie

NPD

Dtugotwah redukcja grubosd

NPD

iciskanie w funkcj starzenia i
legradacji
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Zasadnicze charal<teryctyti

Ha6ciwo6ci
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qbsorpcja wody prry dtugotrrvalej dytuzji

NPD

Przenikanie pary rvodnej

NPD

SdywnoSd dynamiczra

NPD

3rubo56

NPD

SdSlir.,.o66
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]iqg[e spalanie w po*aci tarzenia

NPD
NPD
Brak substancji
niebezDieczrvcfl

[rwalnianie sie substancii niebezpiecznych do Srodowiska wewnetraego

\ /hscivroSci uiytkov\re okre6lonego powyzej uyrobu sq zgodne z zesliar iem deklamvyanych
t ,iaScit/to6ci uiytkowycfi- Niniejsza deklaracja vvta6circSci uiytkou/ych wydana zostaje zgodnie z
rozpoti,4dzeniem (UE)

nr

30512011 na wy{qcznq odpowiedzialno66 producenta okreSlonego

po$tyzej.
W imieniu producenta podpisa(-a):
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Adr€s slrony intemetourej na kt6rej udosigpniono niniejsz4 deklaracje wtaScir ,osci uiytkou,ych:

hft pdlwww.sttropiarft rs.pU

