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1. Niepolvtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. za'mierzone ?astoso^/anie lub zastoso$/enia:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3- Producenl:

FWE Fabry/ka Wyrob6w Stt/ropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4 90-300 2yrarll6tw
6{, +4E 46 E55 41, 30 Email: biuro@tyropianft$.pl

Telefony: +4E 46 E55 48

5. Splem(-y) oceny i weryfikacji stalycfi \ ,faSci\rro5ci u2ytkowych:

3
6a. Nonna zharmonizowana:

EN 131O3:2O12+A*2O15,Iwroby do izolacji cieplnei w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

.lnstytutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr {488}
7. Deklarowane \ taSciuo6ci uiylkovrc:
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Brak substancji
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\ /lasci!rcSci uiytkou/e okreslonego po\ 4ftej u,yrobu sq zgodne z zestau,em deklarowanych
wla5cinrosci uiytkowyctr. Niniejsza deklaracja $tasciuosci uiytkowych wydana zostaje zgodnb z
rozporzqdzeniem (UE) nr 3O5l2O11 na wy{4cznq odpowiedzialnosc producenta okrcSlonego
pwq'zel.
W imieniu producenta podpisalca):
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Adreg strony intemeto\rvej na kt6rej udostepniono niniejsze deklaracjg wlaScivtto6ci uiytkorvych:

http:/www.3tyropianfr rs.pU

