DEKLARAGJA WT.ASC|WOSGI U2YTKOWYGH
Nr &110t11212016
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Fre.EPS'r 00-03E DACH.POOT.OOA-EPS EN 13r 63-T(2)-

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosouania:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o,o.
Telefony:

+8 fi

uf. Drukarska d 96'300 2yrard6w
655 48 E1, +43 46 E55 4lt 30 Email: biuro@tyropianfrvs.pl

5. System(y) oceny iweryfikacji stalych wtaSciwo6ci u2ytkowych:
3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163=2O12+41:2015 oWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikaciaD
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

flnstyrtutu Techniki Budowlanej $ednostka noffikowana nr {4EE)
7. Deklarowane wtaSciwoSci u2gkowe

:

Wa5ciwo5ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
/Vspolczynnik przewodzenia ciepla

0p6r cieplny

Nie wigcej ni2
0,038 tWm.Kl
a

)p6r cieplny

Ro-2,85 [m'K./Wl
dr.r-11Omm, T2(+2nrn)

-irubo36

leakcja na ogiei

E

Irwalo56 reakcji na ogief w
unkcji ciepta, warunk6w
rltmosferycznych,

Nie pogarsza sig w czasie

[rwaloS6 wlafuiwoSci

itarzenia/deoradacii

)por cieplny i wsp6fczynnik

FrwaloS6 oporu cieplnego w
tun kcji ciepta, warun k6w

>rzewodzenia cieota
frwaloS6 udaSciwoSci : stabilnoSc
rymiarowa w okreSlonych warunkach

Itmosferycznych,
;tarzenia/degradacji
tfaprg2enie Sciskaiqce

DS(70,-)2 (3

2o/o)

:emD.

pr4

cs(l0x00

10 % odksZalcenia

ldksztalcenie w okre6lonych warunkach obciq2enia Sciskaj4cego

i

.emDerafury

NytrzvmaloS6 na zoinanie
/Vytrzymalo56 na rozciqga nie
trostooadle do powierzchni czolowvch
)elzanie przy Sciskaniu

fitYtrzymaloSc na

ozciqganie/zginanie
lrwalo66 vqyfrzymaloSci na
lciskanie w funkcji starzenia

lbgradacji

Nie zmienia sig w czasie

i

)dpornoSc na zamra2anie i odmra2anie
)fu gotrwata redu kcja gruboSci

DLT(1)s
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

Zasadnicze charakterystyki

)rzepuszczalno66 wody
)rzepuszczal noSc pary wodn ej
/Vska2nik izolacyjnoSci od

l2wi9k6w uderzeniowych (dla

l$a5ciwo6ci

)tu gotrwata nasiqkliwoS6 wod4

NPD

orbsorpcja wody przy dlugotrwalej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno66 dynamicma

NPD

3rubo56

NPD

rodl6o)
Sci6liwoSc
liqg[e spa]anie w postaci Zarzenia
Jwalnianie

si

u2yU<owe

NPD
NPD
Brak substancji

g su bstan cji niebe4iecznych do Srodowiska wewn gtrznego

niebezoiecmvch

\Ma6ciwo6ci u2ytkoue okre6lonego powlzej wyrobu sq zgodne z zestavvem deklarowanych
wta6ciwo6ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqcznq odpowiedzialno5c producenta okre5lonego
powy2ej.

W imien iu producenta podpisal(-a):
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Adres strony internetowej na ktorej udostqpniono niniejsz4 deklaracjg radaSciwosci u2ytkowych:

http://www.styropia nfnrs.pl/

