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Niepowtazalny kod idenMkacyjny typu wyrobu:
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2. Zamietzone astoso\ /anie lub zastosovlania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FIUS Fabry/ka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
Telefony: +4E

ul. Drukarska 4, 96-300 2yrarditw
48 E55 4E E{, +48 46 E55 40 30 Email: biuro@tyropianftv3.pl

5. SystemcD oceny i weryfikacji stalycfi w+a6civvoSci uZytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163:2012+A122015 oWyroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
UUytoby ze styropiano (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacia'
Jednostka lub jednostki noMko\ /ane:

.lnsqrtutu Techniki Budowlanei 0cdnostka notyfi kowana nr {4EE)
7- Deklaro\ /ane \ ,la6ciuo6ci u2ylkorive:

Zsadnicze charaktcryrtyki

Wafciwo6ci u!/tlrose
Nie wiecej ni2

nbp6lczynnik przevtodzenia ciepb
Cp6r cieplny
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)p6r cieplny
irubo66

Reakcja na ogief
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Iruralosc reakcj na ogief w
funkcji cieph, warunk6w

atnosferycznydr

Irwalodd wlaiciwofci

Nie pogarsza sie w czasie
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rtarzen ialdeoradacfr

fmaffi6

oporu cieplnego w

tunkqi ciepb, warunk6w
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)p6r cieplny i rrsp6hzynnik
)rzerrodzenia cieph
frwabsc \rtasciwosci: stabilnosd
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Naprg2enie Scbkaj4ce przy 10 % odksztalcenia
Cdksztialcenie w okeslonycfi warunkach obci42enia Sciskaiqcego i

lemoerafurv
4ryhzymaloSd na

'ozci4ganielzginanie
IrwaloSc r,ryrzymatoSci na
Sciskanie w funkc, statzenia i
Cegradacji

/Vyts4ymalo66 na zginanie

na rozciEganie
'vyt4malose
rro€toDadle
do Dowierzcfini czolowvcft
tebanie przy Sciskaniu

Nie zrnienia sie w Gzasie
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Odpomosc na zamrazanie i odtffazanie

NPD

Dtugotwata redukcja grubosci

NPD

1%)

Zaadniczc

l|fficiwodci uryfr.wo

cfi araktery/styti
)fu gotrwala nasi4Hiwo6d wode

4zepuazczalnose wody
rrzepuszczalno6d pary lvodnej
rlllska?rik izolacyjnoici od
Czrvi€k6w udezeniowyc*r (dla

wL(r)3,5

orbsorpcja rvody przy dfugob$alej dytuzji

NPD

rrzenikanie pary wodnej

NPD

3l!flrno66 dynamicma

NPD

3rubo56

NPD

SciSliwo66
codl6q)
fiqgle spalanie w postaci zarzenia

NPD

Uwalnianie sie substanqi niebezpiecznycfi do Srodowiska wer,rnetraego

NPD
Brak substancji

niebezpiecztvctl

\A/ta3civro5ci u2ytkou,E okreslonego pou,y2ej uryrobu sq zgodne z zesta\ €m deklarowanych
utla6cirrrosci u2y{kourycfi. Niniejsza deklaraqa tr,tasciri,oSci uiytkouych wydana zostaie zgodnie z

rozqrzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wlqcznq odpowiedzialnos6 producenta okreslonego
porryaei.

W imieniu producenta podpisalca):
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Adres strony intemetourej na kt6rej udostepniono niniejszq deklaracie wtasciurosci uiytkowych:

http://wwu.!tyropianft vs.pU

