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1. Niepowtazalny kod identyfkacyjny typu wyrobu:
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2. hmierzone zastosouranie lub zastosowania:

3. Pmducent:

FIVS Fabryka Wpob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4, 90-300 Zyasditw
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5. System(y) oceny i \rtleffkacji stalych wlaSci\ ro6ci u2ytkowych:
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6a. Norma zharmonizorrtrana:
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"Wyroby

do lzotacji cieptnei w budownictwie.

Jednostka lub jednostki notyfikouane:

olnstytulu Technak- Budowlanel (iednostka noffikowana nr lzl88)
7. Deklarowane wlascivrosci uzykorrrc:
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Brak substancji
niebezDieczrvctr

wh6cil,\o6ci uzytkovr,e okeslonego powy'2ej uryrobu sq zgodne z zestiau,em deklarowanych
wlaScilrrosci uiytkourych. Niniejsza deklaracja rvlasciuosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozq&eniem (UE) nr 3OS|2O11 na volqe:nq odpowiedzialnos6 pmducenta okreslonego
povryzel.
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Adres strony intemetourej na kt6rej udostepniono niniejszq deklaracje utaiciuo5ci uzytkou,ych:

hft p://www.styropianfrrs.pU

