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1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. Zamietzone zastosowanie lub zastosouania:

lzolacia caeplna w budownictwie.
3. Producent:

FIUS Fabrt/ka Wynob6w

Etyopianowych Sp. z o,o.

ut. Drukarska 4, 96-300 2yrard6tw
Telefony: +4E 46 E55 4E E{, +4E 48 E55

4ll

30

Email:

biuro@tyropianftvc.pl

5. Systemcy) oceny i weryfikaQi stalych r\,fa6ciwo6ci uzytkowych:

3
6a. Norma zharmonizoraana:

EN f 3{63:2O{2+A1r2Ot5,ilyroby do izolacii cieplnei w budownactwie.
Wfnoby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyftkaciat
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

.lnstlrtutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr {4EE)
7. Deklaro\ /ane u,fa5ci\ rosci uZytkowe:

Z*adnicze chatakte4/6tt/ki

Wa6ciwq6ci utytftowe
Nie wigcej ni2

,lbp6lczynnik przewodzenia cieph
Cp6r cieplny

3p6r cieplny
3ruboSe

leakcja na ogieri
fma66 reakci na ogief w
funkcji ciepb, warunk6w

rtmosferycmyc*r
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-

twm'Kl

8,05
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-290mm, T2(+2mm)
E

frwalo66 wla&;iwo6ci

Nie pogaFza sie w czasie

,

ttatzenialdedradaci
frwalosc oporu cieplnego w
tunkdi ciepb, warunkow

rtnosferycmydr ,
rtazenia/degradaci

Cpfi cieplny i $spobzynnik
crzewodzenia ciepta
frwabsc utasciwoSci: stabilnosc
,vymiarowa w okeslonydl warunkacfi

f,dksztalcenie w okeslonycfi warunkadt obciq.zenia Sciskahcego i
emDerafurv
l1lytr4ymalo66 na zginanie
/Wt-zymalosc na
twtrzymaloff na rozqqganie
ozciqganie/zginanie
crostoDadle do Dowierzchni czolor,wch
Pekanie przy Sciskaniu
frwabse uryfrymabsci na

legradacji

Dq70,e0)l (<

|emp.

Vaprezenie Sciskajqce prry 10 % odksztalcenia

iciskanie w funkcji starzenia i

Nie zmienia sie w czasie

f,dpomosc na zamrazanie i odmrazanie
Dfu

gofwata redukcja grubo6ci

cs(10)100
NPD

8S150
NPD
NPD
NPD
NPD

1olo)

kciwoSci

Ztadnicze a)araKery/ctyki
Dtrgofwala nasi4Hiuo66 uod4
*zepuszczdlnose wody
Przepuszczalnosd pary lvodnej

utyrlkotte

wLG)3,5

qbsorycja wody prry dtugofwalet dylu4t

NPD

>rzenikanie pary wodnej

NPD

Szt! i,no66 dynamicma
[Wk€.znikimlacyino6,ei od
GruboSc
J2wigk6w uderzeniowych (dla
SciSlawo66
rodl6o)
Iqgfe spafanie w po6,t'.ci zatzenia

NPD
NPD
NPD

Jwalnianie sie subsbncji niebezpiecznych do Srodowiska wer metrmego

NPD
Brak substancji
n

iebezpiecznvctl

€

\ AascivroSci u2ytko\
okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestau,em deklarowanych
wta6ciuo5ci u2ytkowydr. Niniejsza deklarada wfa5cirrro5ci uiytkouych urydana zostaje zgodnie z
rozpol;z dzeniem (UE) nr 3051201'l na wy{qcznq odpowiedzialnosc prcducenta okreslonego
poMryaq.

W imieniu producenta podpisatca):
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Adres strony intemetou/ej na kt6rej udostepniono niniejszq deklaracjg rrvla6cirrrosci uzylkouych:

h(tp://www.stt/ropianft rs.pU

