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. Niepolvtarzalny kod identyfkacyjny typu wyrobu:

FTEEPL 10|,436 ACUAJPS rN r3r63T(2){(3Fr(3F(5)4(rOr+.rr$4S(tOXOOOS(7o,eolr#(D3,t

2. Zamie%one zf,stoso\ Enie lub zastosowania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

lvyrob6w Stynopianowych $p, z o.o.
uL Drukarska 4 90-300 2yrasddtw
+4E 46 E55 4E 81, +48 46 E55 4ll 30 Email: biuro@tyropianfurs.pl
FWls Fabryka

Telefony:

5. System(-y) oceny i u,eryfikacji stalych \ ta6ciwo6ci uzytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN { 3{ 63:2O{ 2+ A1 1201 5,rWyrroby do izolacji cieplnei w budownictwio.
IUt/roby ze stt/ropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Spectfikacia'
Jednostka lub jednostki not)fiko\ /ane:

.lnstlrtutu Technaki Budowlanoi fiednostka notyfikowana nr {488)
7. Deklarowane v\,laSciuro5ci uiytkowe:

Zasadniczc charalrteryctlfi

i

nibp6lczynnik przeuodzenia cieph

)p6r cieplny

)p6r cieplny
3ruboSo

rtmosferycznycfi ,
rtarzen ia,/deqradacii

frwalo66 oporu cieplnego w
tunk{i cieph, warunk6w
atmosferycznych,

ttarzenialdegradaci

Irwalosii wla&iwosoi

)p6r cieplny i ursp6bzynnik
,rzd odzenia ciegh
frwabse wlasciwosci: stabilnosc
,vymiarowa w okeslonycfi warunkactl

Cegradacji

Ro

-

l^40 tm2K,/Wl

dN-50mm, T2(*2nm)

Nie pogarsza sie w czasie

Nie zmienia sie w czasie

Dq70,90)l (s

BMD.

\taprezenie Scbkai4ce przf 10 % odksztalcenia
f,dksztalcenie w oke6lonycfr warunkadt obci42enia Sciskahcego i
€mDerafurv
|,Wh4ymalo6c na zginanie
/Wfzyma66 na
,Whzymalosc na rozdaganie
'ozciaganie/zginanie
)roctoDadle do Dowierzcini czolowch
f rwalo66 urytrzymabSci na
iciskanie w funkci starzenia i

Nie wiecej ni2
0.036 W/m'Kl

E

leakcja na ogien
Irwaffi6 reakci na ogief w
funkcji ciepb, warunk6w

sa5ciwo6ci ulf rnowo

cs(l0x00
NPD

8S150
NPD

tehanie prry Sciskaniu

NPD

f,dDomos6 na zamnzanie i odmrczanie

NPD

)fu

gotwala redukcja grubosci

NPD

1olo)

Zacadnicze charattery3q/ki
)fu gotrurala nasi4ldiwosC

rrzepuszczalnosc wody
4zepuszcz,1l',!,o6'e pary wodnej

/lrskatrik izolacyjno6ci od
lt{viek6w uderzeniowyc$ (dla

w{D3,s

wod4

Absorpcja wody przy dtugotwalej dytuzji

NPD

Pzeflikanie pary wodnej

NPD

Sdl/uno66 dynamicaa

NPD

Grubo$6

NPD
NPD
NPD
Brak sub€tancji

SciSliwoSC
)odl6d)
;iagfe spafanie w posbci aarzenia

Jwalnianie sig substancji niebezpiecznyct do Srodor$ska wewngfaego

niebezDiecavctl

WaScirrno6ci u2ytkolve okreslonego pourytej uryrobu se zgodne z zestatrem deklarowanych
urta6ciraoSci uzytkou,ych. Niniejsza deklaracja \,laSciuro6ci uiytkowych wydana zo$aje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 3OSl2O'l'l na wylqcznq odpowiedzialno66 producenta okre5lonego

powzej.
W imieniu prcducenta poclpisalca):

2yr ar d6xt, ilnia 22.'l 2.2O'l 6n
(miejse i data)
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Adres strony intemetourej na kt6rej udostepniono niniejsz4 deklaraQq vr,fa5cino6ci uiytkowych:

http/,bwu.*yropianft U3.pU

