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DEKLARAcJA

Nr!l-.26O!17/2O16
'1.

Niepowtazalny kod idenMkacyjny typu wyrobu:

FFTPTE roo{35 AeUAaPl$ EN r3r6}T(2}-L(3)-W(3)€(5)+({O)asr5O43{rO)r0OOs(7O,9O)r-Sr(D3,5

2. z''mietzone zastosowanie lub zastosorirania:

lzolacia caeplna w budownictwie.
3. Producent:

Fabryka UUyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 96-300 2yarditw
+4E 46 655 4E Et, +4E 48 E55 4ll 30 Email: birro@tyropianftvs,pl
FWIS

Telefony:

5. Systemcy) oceny i ureryftkacji stalych \ ,{a6ciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN f 3{63:2O{2+A1.2015 oWyroby do izolacii cieplnei w budownactwie.
Wyroby ze styropianu (EP$| produkowane fabrycznie. Specyfikacia'
Jednoslka lub jednostki notyfi kowane:

.lnstytutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr {4E8)
7. Deklarowane wta3ciuoici uadkorrte:

Zasadnicze charaktery/styld

Wciwo5ci

Nie wiecej niz
0.036 W/m.KI

,\rsp6lczynnik przelodzenia cieph

fp6r cieplny

)p6r cieplny
3ruboSd

leakcja na ogief
Irwalo66 reakcj na ogief w
Unkcji ciepb, warunk6^t

rtmosferycmydl

uttrt*owe

RD-7,z2r#K/Wl
dN

-260mm, T2(+2mm)
E

Irwalo3d wlaiciwoici

Nie pogarza sig w czasie

,

*azenialdeoradaci
frual0s6 oporu cieplnego w
funkcji ciepb, warunk6w

rtrnosferycmych

,

rbrzenia/degradacj

f,p6r cieplny i wsp6lcrynnik

,eewodbnia cteoh
Imalo66 l*a6ciwo6ci: stabilno56
w okeslonych warunkacfl
^rymiarowa
.emD.

Naprg2enie Sciskaj4ce prry 10 % odksztalcenia
Odksztalcenie w okeslonycft warunkadr obciqzenia Sciskajqcego i
lemDeraturv

twtrzymabse na
'ozc/,qganielzginanie
Irwalo66 wyt-zymabici na
Sciskanie w funkcj starzenia i
Cegradacji

Nytrymaffie na zginanie
/llyt'zfmaiose na rozfiWanie
rrostoDadle do Dorviezchni czolowvc*l
tetsanie przy Sciskaniu

Nie zrnienia sie w czasie

Dq70,90)l (<
cs(l0)100
NPD

8S150
NPD
NPD

3dpomo56 na zamrazanie i odmrazanie

NPD

)tugoturala redukcja grubocci

NPD

1olo)

w*cawo6ci u4 *owo

Zacadn czc drata|rferystytri

wLfi)3,5

)fugotrurala nasi4ldiwo66 woda

Tzepuszczalnosc rvody
Przepuszczalnose pary wodnej

,Vskazf k izolacyjnosci od
Calviekow uderzenioarych (dla

{bsorpcja wody prry dlugotrwalej dytuzji

NPD

rzenikanie pary rvodnej

NPD

Szlnrmo66 dynamiczra

NPD

3rubosd

NPD
NPD

Scislir,ro6e
rodl6q)
]iagre spafanie w pmtaci zatzenia

Jwalnianie sie

suMncji

niebezpiecznycfi do Srodowiska wewngfaego

NPD
Brak substancji

niebezDiecavdl

Wasci\ osci uzytkoue okreslonego powy'iej \ ryrobu sq zgodne z zesta\ em deklarowanych
$,{asoiuosci uZytkourycfi. Niniejsza deklafaqa $,taScirr'osci uzytko\ ych wydana msiaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 3OSi2O11 na wy{qcznq odpowiedzialnos6 producenta okreslonego
pwrt2el.
W imieniu producenta podpisalca):

Pelnomocnik

2y s atd6rw, dnia 22.1 2.2O
(niejse i data)

/l

6t
,n

**r*,W,**,w.r,
LAsoRATORtir "

,

Adres slrony intemetor ej na kt6rej udostepniono niniejsze deklaradg wta6ciuo6ci uiytkou,ych:

httpt/www.$tyJopianfws.pU

