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1. Niepow{arzalny kod
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iden$kacyjny typu wyrobu:
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Zamietzone zesiosowanie lub zastosou/ania:

azoaacia cieplna w

b[downictwie.

3. Producent:

FIUS Fabryka lvyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4, 96-300 2yraril6rw
4ll 30 Email: biuro@tyropianftvs.pl

Telefony: +4E 46 E55 4E E{, +4E 48 E55

5. System(-9 oceny i weryfikacji stalych \ ifasciv\ro6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3{63:20{2+A/,t2O15,Wyroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
Jednostka lub jednostki noMko\ /ane:

olnstytutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr l4EE)
7. Deklarowane wfasciuroSci u2ytkotive:

Zasadnicze clrararery/3tyki

HaSciwo6ci

Nie wiecej ni2
0.036 M|/m.Kl

/\bp6lczynnik prze*odzenia cieph
f,p6r cieplny

)p6r cieplny
3ruboSc

Irwalos6 oporu cieplnego w
tunkqi ciepb, warunk6w
rtmosterycmych ,
starzen ialdegradaci

Irwalo&! wladciwodci

)p6r cieplny i u,sp6b4nnik
rrzenodzenia cieph
l'rwab56 wtaSciwosci: stabilno66
iymiarori/a w okreslonycfi warunkacfl

lemDeratiry
rozaqganielzginanie
l"rwalo66 wyt-zrymalosci na

iciskanie w funkci starzenia i
legradacji

1.94

Nie pogarsza sie w czasie

Nie znienia sie w czasie

D{70,90)l (<

€mD.

Napre2enie ScbkajAce przy 10 % odksztalcenia
Cdksztalcenie w okeslonyc,h warunkadt obciqzenia Sciskahcego i
rlVytruymalo6c na

dr'r

-

tm2K,/wl
-70mm, T2(+2nrn)

RD

E

leakcja na ogief
frwalosc reakcji na ogien w
tunk{i ciepb, warunk6w
rtnosferycznycfi ,
slarzenialdeorcdaci

r!/t(owe

/Wt'zymalo66 na zginanie
/Wtrrymalo56 na ro zdqganie
,rostoDadle do powierzcfi ni czolowYc*t
>etsanie przy Sciskaniu

cs(10)100
NPD

8S150
NPD
NPD

f,dpomo66 na zamta2anie i odmra2anie

NPD

Dtugotlvafa redukcja grubocd

NPD

1olo)

Zaradnicze charalrtcryctlrki

ffia5ciwo6ci utt/tkowc
wL0)3,5

)fu go8leafa nasialdiuoSc rrrodE

lrzepuszczalnosc wody
rrzepuszczalnosc pary !rcdnej

6bkaa k izolacinosci od

qbsorpcja rwdy przy dtugotwalej dytuzji

NPD

Przenikanie pary nodnej

NPD

Sdyrmoce dynamiczra

NPD
NPD

Grubo56
J2wigk6w uderzeniowycfr (dla
SciSli$/o66
rodl6o)
Saole spalanie w poalad ratzenia

NPD

Jwalnianie sig substanqi niebezpiecznych do Srodowiska wewngtrztego

NPD
Brak substancji

niebezoiecmvcfr

Wa6ci\rvo6ci ulytkoure okreslonego pol ytej u,yrobu sq zgodne z zestawem deklarolvanych
$ta6cirio3ci uzytkou,ycfi. Niniejsza deklara{a wta6citi,o6ci uiytkovtych wydana zoslaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 3OA2O11 na wlqcznq odpowiedzialnosc pmducenta okreslonego
powy2q.
W imieniu prcducenta podpisalca):
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Adres strony intemetor rej na kt6rej udoslepniono niniejszq deklaracjq nlascittrcSci u2ytkourych:

http://ww,ctyropianfrYs.pU

