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1. Nieporrvtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. Tl]mietzone zastosowanie Iub zastoso\ ania:

3. Producent:

FIYE Fabryka lUyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
:

+8

ul. Drukarska 4 90-300 2Yratil6rw
tl6 E55 4E 81. +/|E 40 E55 40 30 Email:

5. System($ oceny i ureryfikacji stalych wla5citno5ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163:2012+A112015

"firroby

do izolacii cieplnei w budownictwie'

Jednoslka lub jednostki notyfi kowane:

.lnsq utu Techniki Budowlanei fiednostka notyftkowana nr l4E8)
7. Deklarowane wlaSci\rvosci u2ytkowe:
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\Masdwosd u2ytkou/e okreslonego po$,yiej wyrobu sq zgodne z zesta\irem deklarowanych
wlaSciriro5ci uiytkouycfr. Niniejsza deklamqa r ra6cir osci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpotizqdg:eniem (UE) nr 30512011 na wyfqcznA odpowiedzialnosd producenia okreslonego
Powy2q.
W imieniu producenta podpisalca):
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Adres sirony intemeto\

ej na kt6rej udoslgpniono niniejsza deklaracjq u,ta6ciwo6ci uiytkouych:

http:/wwwttyropianfrts.pU

