DEKLARAGJA WTASG|WOSGI UZYTKOWYC}I
Nr &l5Ol12l201|B
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Fre.EPS I OO-038 DAGH-PODLOGA-E|PS EN I 3163.T(2).

2. Zamierzone zastosouanie lub zastosouania:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FWS Fabryka Wyrobow Styropianowych Sp. z o.o.

uf. Drukarska 4,96-300 Zyrarditw
4{f 30 Email: biuro@styropianfrvs.pl
5. System(-y) oceny iweryfikacji stalych vrrla6civroSci u2ytkowych.

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13{63=2O12+A1:21}15
do izolacji cieplnej w budownictwie.
"UUyrroby
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyrfikaciaD
Jednostka lub jednostki notyfikovua ne:

olnstlrtutu Techniki Eudowlanei fiednostka noffikowana nr l4EE)
7. Deklarowane uda6ciwo6ci u2ytkovve.

Zasadnicze c;harakterystyki

U$aSciwo5ci uiytkowe

Nrspolczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

6

)pnr cieplny

Ro- 3.90 [m'KlWl

iruboti6

du-150mm, T2(+2mm)

ieakcja na ogief

E

frwaloSc reakcji na ogiefi w
unkcji ciepla, warunk6w
ttmosferycznych,
;tarzenia/deoradacii

Nie pogarsza sig w czasie

frwaloS6 wla5ciwoSoi

)por cieplny i wspolczynnik

IrwaloSc oporu cieplnego w
fu nkcji ciepla, warunkow

Nie zmienia sie w czasie

lr;zewodzenia cieola
fnrvafo66 udaSciwo6ci : stabilno56

rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

vy,miarowa w okreSlonych warunkach

DS(70,-)2 (s2%)

emp.

\aprgZenie Sciskaj4ce przy 10 % odksztalcenia
fdksztalcenie w okreSlonych warunkach obci4Zenia Sciskaj4cego

cs(l0x00
i

:emperatury
Mrtrzvmalo66 na zqinanie
MrtrzymaloS6 na rozciqga nie
rrostooadle do oowierzchni czolowvch
)e{zanie przy Sciskaniu

AftrzymaloSc na

'ozciqganielzginanie

frwaloS6 wytrzymaloSci na
loiskanie w funkcji starzenia
Jegradacji

Nie wigcej ni2
0.038 Wm.Kl

i

)clpornoS6 na zamra2anie i odmraZanie
)ftr gotrwala redukcja grubo6ci

DLT(1)5

BSl50
NPD
NPD
NPD
NPD

Zasadnicze charakterystyki

>rzepuszczalnoSc wody

,rzepuszczalno66 pary wodnej
lVskaZnik izolacyjnoSci od
lZrMgk6w uderzeniowych (dla

lodl6o)

l$aSciwoSci u2ytkowe

)tugotrwata nasi4kliwo66 wod4

NPD

\lrsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

)zenikanie pary wodnej

NPD

i:rtywnoSc dynamicma

NPD

inuboS6

NPD

iciSlirloS6

]iacle spalanie w postaci 2arzenia
Jwalnia nie

si

g su bsta n cji ni ebezpiecznych

d

o Srodowiska wewn gtra

e

go

NPD
NPD
Brak substancji

niebezoiecmvch

V1/ta6ciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sa zgodne z zestavrrem deklarorananych
wla5ciwo5ci u2ytkowych. Niniejs;za deklaracja wtaSciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporz4dzeniem (UE)

nr

30512011 na vqylqcznq odpowiedzialnoS6 producenta okre5lonego

powy2ej.
W imieniu producenta podpisal(-a):

Pelnomocnik

ds. JakoSci

(i m i q n a zwi s ko - st a nowi s ko )

dnia 22.12"2O16n
(miejsce idata)
FWS
FilU*a Vtroblv Styropiamwph

Sp.Z

o.

o.

I{BORATORIUT

Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejszq deklaracjg vr,iaSciwosci u2ytkowych:
iltft

p://www.styropianfrvs.pl/

