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. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu uyrobu:

FrsrPrs looa:16 AOUAE T lN l3l6&T(2)EL{3)-rU(3)s(5)+(1O}esr!04S(tO)l0OOq7O,9OX-WL(f)3,5
2. Z;'mietz:one zastosowanie lub zasloso\ivanaa:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Stt/ropianowych Sp. z o.o.
Telefony; +4E
5.

ul. Drukarska 4, 96-300 2yrarlddw
46 E55 4E Et, +4E 46 E55 4ll 30 Email: biuro@tyropianftv$.pl

System(, oceny i v\reryfikacji

stalych \ ta5ci\i\o6ci u2ytkourych;

3
6a. Nonna zharmonizourana:

EN 13163:2012+A1t2O15,Uuyroby do azolacii cieplnei w budownictwie.
Wyoby ze styropianr (EPS) prodrkowane fabryrcznie. Specyrfikacjat
Jednostka lub jednostki notyfiko\ rane:

olnstlrtutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr l4E8)
7. Deklarowane \ ra5cirrrto6ci uiytkoue:

Zaadnicze clrarakt6ry6tJ*i

Hciworici ut!&arc
Nie wiecej niz
0.036 lWm'Kl

nlsp6lczFnik przewodzenia ciepb
Op6r cieplny

)p6r cieplny
3ruboSc

Reakcja na ogief

Ro
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6,38 tm2Klwl

-230mm, T2(l'nnn)
E

IrwabSe reakcji na ogief w

funk{i ciepta, warunk6ur
rtrnosferycznycfi ,
itarzen ialdeqradaci
fnvalo66 oporu cieplnego w
funkqi cieph, warunk6w
rtrnosferycznydr ,

;t,,rz3lnialde{adaij

Irwalo&l wlatuiwo6ci

)p6r cieplny i rvsp6bzynn ik
)rzeirodzenia ciepb
trwabsc wtasciwosci: stabilnosc
nrymiarowa w okeslonych warunl€cfi

iciskanie w funkci stazenia i
legradacji

Nie znienia sie w czasae

Dq70,90)l (<

remp.

\apre2enie Sciskajqce przy 10 % odksztalcenia
f,dksztafcenie w oke6lonycfi warunkacfi obci42enia Sciska.i4cego i
emperafury
/ttyfrymab6e na zginanie
/Whzymalosd na
/Whzymalo€C na rozaqganie
'ozdqganielzginanie
)rostopadle do Dowierzchni czolowvcfl

Irvrabc !ryt'zymabsci na

Nie pogarsza sig w czasie

cs(10x00
NPD
BSt 50
NPD

)ebanie przy Sciskaniu

NPD

)dpomo66 na zamratanie i odmra2anie

NPD

Dfu

gotlvata redukcja gruboSci

NPD

1olo)

kciGciutyfowe

Zasadnicze cfraraktery/styti
)fugofrwata nasiqldiwos6 nod4
rrzepuszczalno6d rrvody

)rzepuszczalnoS' pary wodnej
,Vbkaarik izolacyjnosci od
Caligk6w uderzeniot rycfi (dla

rodl6q)

wLG)3,5

{bsorpcja rvody prry d/'.ryotwa|Fj dytuzji

NPD

rzenikanie pary rvodnej

NPD

Sd1rmo6d dynamicaa

NPD

3rubosc

NPD

Sdsliwos6

NPD

gqgl,e spafanie w poFlao. za.zenia

NPD
Brak substancji

Jrvalnianie sie substancji niebe4iecznyci do Srodowiska werrnetraego

Wa6ciwo5ci ulytkoue okreSlonego powy'zej wyrobu sq zgodne

niebeoieczrydr

z

zestia\rlem deklarowanych

\ ta6ci\ircsd uiytko$,ydt. Niniejsza deklanacja urtaSciwo6ci uiytkowych \rrydana zostaie zgodnie

rozpotzqdzeniem (UE)
poryzej.

nr 305nc11 na wyf4cznq

W imieniu producenta podpisalca):
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Adres strony intemetor ej na ki6rej udostgpniono niniejsz4 deklaraqe wh6ciu/o5ci uzy{kourych:

hft p://www.styropianft rr,pU

