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1. Niepowtaz:lny kod idenffkacyjny typu rrrryrobu:

FFrFrr {00{36 ACUArps lN r3r6&T(a-[(3r-U(3)€(r].p(rOF81so4rs(tO)'OO{E(70,9O)1-WL(D3,5
2. z3,mietzone zastosowanie lub zastoso\ rania:

lzolacla cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FIUS Fabryka Wyrob6w Styropianowych $p. z o.o.
uf. Drukarska 4, 9O-3O0 2yard6w
+tlE
:
E55 48 E1. +4a 46 E55 r|{,
Emait:
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5. System(-$ oceny i wery{ikacji stalych utasciuro5ci uiytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13{63:2O{2+A1=2O15
do izolacii cieplnej w budownictwie.
"Wyroby
Wyroby ze styropianu (EPS) produtowane fabrycznie. Specyftkacia'
Jednostka lub jednostki notyfikouane:

.lnstytutu Techniki Budowlanei 0ednostka nott/ftlowana nr {488)
7. Deklarowane wfa6ciu,o6ci u2ytkowe:

Z*adnicze charaktsrt/3tyti
/\lsp6lczynnik przervodzenia ciepb

)p6r deplny

)p6r cieplny
3ruboSo

leakcja na ogien
frwalo'S6 reakcj na ogier w
unkcji cieph, warunk6w
rbnosferychydr ,

Ha6ciwo6ca |t4/0roue
Nie wiQcej ni2

w/m.Kl
RD - 6.ll In2KlW
0.036

dr -220mm, T2(+2mm)
E

frwaloSi wla.tuiwoSci

Nie pogarsza sig w czasie

ttazenialdeandaci
f,p6r cieplny i ursp6bzynn ik
rEe|odzenia cieDb
fnvabse $'tasciwo5ci: stabilnosc
ymiarowa w okeslonycfi warunkactl

frwaGc oporu cieplnego w
funkcji ciepb, warunk6w
atrnosferycznydr,

l,larzenialde$adacj

Nie zrnienia sie w czasie

Dq70,90)1 (<

'emD-

Napre2enie SciskajEce przy 10

o/o

odksztalcenia

Cdksztalcenie w okeslonycfi warunkadr obciqzenia Sciskahcego i
iemDerafury
/Vyfrymab6e na zginanie
y'V!6rymab6na
lryrzymalloge na rczciqganie
'ozciqganielzginanie
rrostoDadle do oowierzcfini czolowycfl
retsanie przy Sciskaniu
f rwalosc wytrrymalo6ci na

iciskanie w tunkcji stazenia i
legradacji

cs(l0)100
NPD

8S150
NPD
NPD

Cdpomosc na zamrczanie i odmtaZanie

NPD

Dtugotwala redukcja grubo6ci

NPD

1olo)

Z*adnicze charakterycQ*i
l)fu gotrrivala

Przepuazczalnogf wody
?r

zepvszczalnoie pary wodnej

/\bkaznik izolacyjnoSci od
JZrrui gk6w uderzeniowyci (dla

Ha6ciwolici u4/0!owe

nasi4Hiwosf r{,od4

WLCD3,s

orbsorpcja wody przy dfugotwalej dytuzji

NPD

)zenikanie pary rrodnej

NPD

Sztywrosd dynamiczra

NPD

Grubos6

NPD

Scisliwosc
rodl6o)
Siqgle spafanie w postaci zarzenia

NPD
NPD

Jwalnianie sie subshnqi niebezpiecznych do Srodowiska wewnetraego

Brak substancji
niebezDieczrvcfi

\Ma6civrloici u2ytkov\,e okreslonego pouyiej wyrobu sq zgodne z zesta\ iem deklarowanych
utascit/!,osci uiytko\ ych. Niniejsza deklaracja wtasci!rcsci uiytkowych nydana zostaje zgodnie z
fozporz4dzeniem (UE) nr 305/2011 na v4llqcz:nq odpowiedzialnos6 producenta okre5lonego
p$rryzej.

W imieniu producenta podpisalla):

Agnieszka Gelei- Pelnomocnik Zarz4du ds. JakoSci
(imiq namitisko- danowisko)

2y s an d5w, dlriia 22.'l 2.2O
(niejs@ i data)
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Adres strony intemetov\€j na kt6rej udostgpniono niniejsz4 deklara{g tttascirrvosci u2ytkorarych:

http://www.styropianft rs.pU

