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1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FFrFs rm{36

ACUATPT3 EN

r3i6&T(21-L(3)-W(3).S(!,+(IOFSrsOCS(rO)rmoq7o,9o)'l-tlt(?)3,5

2. Zamietzone astosowanie lub zastosou/ania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka tUyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul, Drukarska 4, 90-300
Telefony: +48

46 855 4E El, +4E 4S E55 4ll

2yrardin

3O

Email:

biuro@Bropianfrvs.pl

5. System(y) oceny i u€ryfikaqi stafycfi wta5civt/o5ci uZytkowych:

3
6a. Norma zhannonizowana:

EN 13{03:2O{2+A1t2O15,Wyroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikouane:

.lnstytr

u Techniki Budowlanei fiednostka not3fikowana nr {4EE)

7. Deklarowane wfascirrrosci uzytkowe:

Zsadniczc charalderyrtfi i
i\lsp6lczynnik przenodzenia ciepb
3p6r deplny

)p6r cieplny
iruboSd

Waicawo6ci

uif/0rfle

Nie wiecej ni2

Wm.Kl
Rr, - 6-94 tm2wwl
0.036

dr -250mm, T2(+2'nm)
E

Reakcja na ogien
frwalo66 reakci na ogiei w
funkcji cieph, warunk6w

atrnosfurycznydr

IrwaloSc wla6ciwodoi

Nie pogarsza sig w czasie

,

,tatzenialdeoradacfr
Irualo56 oporu cieplnego w
tunkdi cieph, warunk6w

atrnosferycaydr,
starzenia/degradaci

)p6r cieplny i vnsp6bzynnik
rrzerrodzenia ciepta
fnreb66 ntasciwosci: stabilnoSc
rrymiarowa w okeslonycfi warunkadl
emo.

{aprg2enie Sciskajqce prry 10 % odksztalcenia
f,dksztalcenie w okeslonych warunkach obci@enia Sciskaiqcego i

emoeratirv
/Vyt'rymalo66 na
'ozmaganielzginanie
l'rwalo66 uryt-zymalo$ci na
iciskanie w funkci starzenia i

legradacji

y'WF4ymaSC na zginanie
/Wtrrymalo66 na rozdqganie
rrostooadle do oovierzcfi ni czolowych
retsanie pr4y Sciskaniu

Nie znienia sie w czasie

Dq70,e0)l (<
cs(l0)1oo
NPD

8S150
NPD
NPD

Cdpomo66 na zamrazanie i odmra2anie

NPD

)bgotwafa redukcja grubo5ci

NPD

1ol.)

Za3adnieze charaldcry/oqfi

i

Wdciwo5ci utyrfowe

ffu gofwala nasiEldiuoSd nod4
?rzepuszczalnoee wody

+zepuszczalnosc pary wodnej

wLcD3,5

qtbsorpcja lvody przy dtugotwaftej dytuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

Sdywno6e dynamicma

NPD

/\lskaZnik izolaryjnoSci od
3rubosc
Jztvigk6w uderzeniowych (dla
SciStiwos6
)odl6q)
IQg[e spafanie w pastaci za]zenia

NPD
NPD
NPD
Brak substancji

Jwalnianie sig srbstancji niebepiecztycfi do Srodowiska wervnetrznego

niebeaieczrvdl

lMasci\wosci uzytko\ /e okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zesta\ em deklarowanych
wfasciuo6ci uzytkouyctr. Niniejsza deklaracja wta3ciu,o6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpotzqdE:eniem (UE) nr 3051201'l na wJlqczn| odpowiedzialnose producenta okre6lonego
pov{yzej.
W imieniu producenla podpisatca):

Pelnornocnik

2y r as d6w, ilnia 22.1 2.2O 1 I n
(mbjs@ i clata)

(pdNs)
FWS

@a\finMt

Styrophnowych Sp.Z o. o.

TAEORATORIUM

Adres strony intemetourej na kt6rej udostepniono niniejszq deklaraQg wla6cirrr/oSci uzykouych:

http://wwus9ropianft

Ys.pU

