DEKLARAGJA wr.AScrwoscr
Nr &120/1212016

u2wxowvcn

1. NiepoMazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
f,tF-EPS I OO-O38 DACH-PODLOGA-EPS EN { 3163-T(2)-

2. Zamierzon e za stosowa n ie

I

u

b zastosoraa

n ia

:

lzolacl'a cieplna w budownictwie.

.
3. Producent:

Fabryka Wyrob6w $tyropianowych $p. z o.o.
ul. Drukarska 41 96-300 2yratditw
E55 4E E1, +45 46 E55 40 30 Email: biuro@styropianfrvs.pl

FUtfS
Tefefony:

+8 fi

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych u,ta6ciwo6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13{63=2012+41:2015 ,Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie.
lUyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikaciaD
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

olnstytutu Technlki Budowlanei fiednostka notyftkowana nr {4EE}
7. Deklarowane wla6civvo$ci u2gkoue

:

U$aSciwoSci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
/Vspolczynnik przewodzenia ciepla
Qp6r cieplny

}1rcr cieplny

RD- 3,15 [m'KlWl
dtt-120mm, T2(+2mm)

iruboS6

leakcja na ogiefl
FrwafoSc reakcji na

Nie wigcej niz
0.038 Wm'Kl

E

ogiei w

unkcji ciepta, warunk6w

Nie pogarsza sig w czasie

frwaloSri wlasoiwoSci

ritmosferycznych,

;tarzenialdeoradacii
l'lrwaloSd oporu cieplnego

)p6r cieplny i lvsp6lczynnik

w

rrzewodzenia cieota
frwaloSd udaSciwo5ci : stabilnoS6
rymiarowa w okeSlonych warunkach

unkcji ciepta, warunkow
rfmosferycznyc{r,
;tarzenia/degradacji

ldksztalcenie w okeSlonych warunkach obci42enia Sciskajqcego

(<2W

cs(10xoo
i

:emoeraturv
NytrzvmaloS6 na zqina nie
Nytrzymalo56 na rozciqga nie
lrostopadle do powierzchni czol,owvch
)elzanie przy Sciskaniu

/lfrtrzymaloSc na
'azciaganielzginanie

lBgradacji

DS(70,-)2

emD.

tlaprg2enie Sciskai4ce przy 10 % odksztalcenia

frualo56 vqltrzymaloSci na
lciskanie w funkcji starzenia

Nie zmienia sig w czasie

i

)dpornoS6 na zamra?anie i odmraZanie
)fu gotrwafa redu kcja grubo6ci

DLT(1)s
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

Zasadnicze charakterystyki

)rzepuszczalno56 wody
)rzepuszczal

n

o56 pary wodn ej

/VskaZnik izolacyjnoSci od

l$aSciwoSci uiytkowe

)tu gotrwata nasi4kliwoS6 wodE

NPD

\bsorpcja wody prry dtugotrwalej dytuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

lztywno56 dynamiczra

NPD

iruboS6
gk6w uderzeniowych (dla
]ciSliwoSd
rodl6q)
postaci
3iagle spalanie w
2arzenia

NPD

Jzwi

Jwalnianie

si

NPD
NPD
Brak substancji
niebezoiecznvch

g su bstan cji niebe4iecznych do Srodowiska wewn gtrznego

Wta6dwo3d u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne

z

zesta\n€m deklarowanych

vvlaSciwoSci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzqdzeniem (UE)

nr

30512011 na wylqcznE odpowiedzialnoSc producenta okreSlonego

povqy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

(imig nazwisko- stanowisko)

2y r ar d6tw, dnia 22.1 2.2O
(miejsce idata)

t 6r.

: FaWa lt/yrol/lw
Styropianowych Sp.Z o. o.
TABORATORIUM

Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejsz4 deklaracjg wta6ciwo5ci u2ytkowych:

http:/lwww.styropianfws.pl/

