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2. Tl,mietzone zestosowanie lub zastosov\ania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

Fabryka Wynob6w Styopianowych Sp. z o.o,
ul. Drukarska 4, 96-300 2yranl6m
+48 40 855 48 E{, +4E 48 E55 4lt 30 Emait: biuro@tyropianftvs.pt
oceny i u/effkacji stalych \ ia6ciwoSci u2ytkowych:
FUttS

Telefony:
5. System(-y)

3
6a. Norma zharmonizouana:

EN {3{63:20{2+Al;2O75,Wyroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
Wyroby ze stynopianu (EPS, produkowane fabryEznae. Specyfikacia'
Jednostka lub jednostki noMkou/ane:

.lnstytutu Techniki Budowlanei fiednostka notXfikowana nr 1488)
7. Deklarowane wla6cirloSci uiytkovre:
Zasadnaczc clEraktcrystyrki

Illa6ciwqici u4/0!owe
Nie wi?cej niz
0,036 [Wm.Kl

nhp6lczynnik przeuodzenia cieph
Op6r cieplny

)p6r creplny
huboSe

leakcja na ogief
lrwaloS6 reakcj na ogiei w

E

funkcji ciepla, warunk6w

atnosferycaydr

- 6.66 tm2K-/W
-240mm, T2(+2rrun)
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Irwalo&i wlaSoiwoSci

Nie pogarsza sie w czasie

,

statzenialdearadacfr

)p6r cieplny i $sp6bzynnik
,rzermdzenia cieph

fruab66 oporu cieplnego w
tunkcji cieph, warunk6w

fnvabse $lasciwosci: stabilnosd
rymiarowa w okeSlonyc$ warunlec*r

rtmosferyczny.fi ,
starzen ialdegradaci

f,dksztalcenie w okeslonych warunkacfi obciqzenia ScislGjecego i

emDeratlrv
tll/yk4mal'o56 na zginanie

/Wtrrymalo56 na

twt'zymaiose na rozsqganie

'ozciqganie/zginanie

legradac,i

Dq70,90x (<

emD.

Vapr?2enie Scbkajqce przy 10 % odksztalcenia

frwabse wyfzymalosci na
lciskanie w funkcj starzenia

Nie zrnienia sie w czasie

rrostoDadle do Dowienchni czolowvc*l
Pebanie przy Sciskaniu
i

cs(l0)100
NPD

8S150
NPD
NPD

Sdoomosc na zamrahnie i odmra2anie

NPD

)fu gotruala redukcja grubosci

NPD

1olo)

Zasadnicze cdraralrteryctyki

ffia6ciwo5ci uty&owe

)fu gotwala nasiqHhvoSe wod4

arzepuszczatnoie wody
Tzepuszczalnose pary wodnej

Ca,vi€k6w uderzenio ryct (dla

rodl6q)
Oiqg[re

orbsorpcja wody prry dlugotrmlej dytuzji

NPD

rzenikanie pary wodnej

NPD

SztyrrvnoSc

,\rslGznik izolacyjnosci od

wl(r')3,5

dynamicaa

NPD

3ruboS6

NPD

Scistiulo6e

NPD

spafanie w pos,b,d Zatzenia

Jvralnianie sig substanqi niebezpiecznycft do Srodowiska werrngtrzrego

NPD
Brak substancji
n iebezDiecznvctl

z zestavvem deklaroraranych
utasciu,osci u2ytkowycft. Niniejsza deklaracja wlaSciriroici uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpotzqdzeniem (UE) nr 30512011 na voJlqcznq odpowiedzialno6c producenta okreslonego
\A/laScirrrosci u2ytkowe

okeslonego po\,ryzej vryrobu sq zgodne

pwyzel.

W imieniu producenia podpisalca):

Agnieszka Gelei- Pelnornocnik Zanqdu ds. Jako6ci
(imiq n azwisko- danowisko)
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Adres strony intemetou/ej na kt6rej udostepniono niniejszE deklaraqe wla6ci$/o6ci uzytkortuych:

h(tp://www.styropianft vs.pU

