DEKLARAGIA WTA6GilUO6CI U2YTKOWYGH
Nr9-6t0l12l2016
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FFrprs
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2. Zamierzone zastoso\ /enie lub zastosourania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka WSnob6w Styropianowych Sp. z o.o.
Telefony:

ul. Drukarska 4, 96-300 2yrarditw
+48 46 855 4E Et, +4E 46 E55 4ll 30 Email: bauro@tyropianftvs.pl

5. System(-y) oceny i \i\reryfikacji stalych \ iascitvosci uiytkowych:

3
6a. Norma zharmonizoarana:

do izolacri ciephoi w budownictwae.
EN f 3{83:2O12+A1I2O15
"lYyroby
lIyroby ze $tt/ropianr (EPS) produkowane fabry/cznie' Specyfikaci.'
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

.lnsqftutu Technaki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr ttl88)
7. Deklaronane wfa6ci\l/o5ci u2ytkowe:

Zsadnicze charalrterystyki
/\lsp6lczyrnik przewodzenia ciepb

)p6r cieplny

@r

cieplay

iruboJe

Waiciwo6ci

u$owe

Nie wiecej niz
0.036 twm.Kl

RD- 1.67 tm2Klw
dN 60mm, T2(+2mm)
E

Reakcja na ogien
Irwalo66 reakcj na ogief w
tunkcji ciepb, warunk6w

atnosferycmydl,

lrwalo&! wlaiciwo3ci

Nie pogarsza sie w czage

starzenia/deqradaci
frlvalo66 oporu cieplnego w
funkcji cieph, warunk6w

rtrnosferycmycfi

,

tta.zenialde$adaq

i r4rsp6lczynn ik
rrzervodzenia cieph
fr\irabsc wtascirvosci: stabilnosc

)p6r cieplny

Arymiarowa w okeglonych warunkacfl

|emDerafury

.ozci?p/anielzginanie

wyfzymabsci na
iciskanie w funkci starzenia i
f ftvalo66

legradacji

Dq70,90)l (< 1ol.)

temD,

\laprgzenie sciskaiqce Prry 10 % odksztatcenia
SdksztalCenie w okeslonycfr warunkacfr obciqzenia Sciskahcego i
r'UybzymalosC na

Nie znienia sig w czasie

,Wfrymalosd na zginanie
/WFzymaffid na rozciqganie
:rostooadle do oowierzchni czolowych
teUanie prry Scisl€niu
3dpomo66 na zamrc2anie i odmrc2anie
Dfu

gobwala redukcja grubosci

cs(10)1oo
NPD
8S150
NPD
NPD

NPD
NPD

Z*adniczc charakteryrgfti

w*ciwo6cau4{fiow€
wL{D3,s

Dtugotrwafa nasi4HiuoSd wod4
)rzepuszczalnoSd wody

o'bsorpcja rvody przy dtugotwalej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary u,odnej

NPD

Sztn no6c dynamiczra

NPD

Grubo56

NPD

)rzepuszczalnose pary !$dnej
/lbkaZnik izolacyjnoSci od
J6lipk6w uderzeniorrydr (dla

NPD
NPD
Brak substancji

SciSliwoso

rodl'6a)

3iaqle spafanie w posbci ratzenia
Jwalnianie sie substanqi niebezpiecznycfi do Srodowiska wewn€trznego

\A/la5ciwo6ci

uiytkolve okreSlonego powy2ej uryrobu sA zgodne

niebezpieczryctr

z

zesia\rvem deklarowanych

\,la5ci$/o6ci uZytkolvydr. Niniejsza deklaracja $ta6civro6ci ulytkouych wydana zoslaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 3OSl2O'l'l na wy{qenq odpowiedzialnos6 producenta okreslonego
povtyzejW imieniu producenta podpisalca):
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Adres strony intemetor €j na kt6rej udoslepniono niniejsz4 deklaracje wlascitrt,oirci ulytkourych:

http://www.etropianft vs'pU

