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DEKLARAcJA

Nr 6-16O/1212fJ16
1. Niepowtarzalny kod identyfikaroyjny typu wyrobu:
FTF.EPS IOO.O3E DAGH.PODLOGA.E

2. Zamiezone zastosowa nie lub zastosoraania:

lzoflacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

Fabrylka Wyrrob6w Styropianowylch Sp. z o.o.
ul. Drukarska 41 96-300 2yrardr6w
Telefony: +4E 46 E55 4E El1, +45 46 E55 40 30 Email: biuro@styropianfrvs.pl
FUUS

5. System(-y) oceny i uteryfi kacji statych w{a6ciwo6ci u2ytkowych

:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163r2O12+A1:20115 ,rWyroby do izolacli cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryaznie. SpecyrfilracjaD
Jednostka lub jednostki notyfikovuane:

.lnshrtutu Techniki Budow[anei (lednostka notlilikowana nr 14EE]
7. Deklarowane uda6ciwo6d u2ytkowe

:

Zasadnicze t;ha rakterystyki

l$aSciwoSci uiytkowe

/Vsp6tczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)1nr cieplny

Nie wigcej niZ

0.038lWm.KI
RD- 4,20 [m'K./Wl

frubo56

dru-160mm, T2(+2mm)

ieakcja na ogien

E

frwaloSc reakcji na ogief w
unkcji ciepla, warunk6w
rfmosferycznych,

Nie pogarsza sig w czasie

fnwalo$i wlaSciwoSci

itarzenia/deoradacii

)p6r cieplny i wsp6lczynnik

frwaloS6 oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunk6w

lr;zewodzenia ciepla
fni/aloSc udaSciwo6ci : stabilnoSc
Myrmiarowa w okeSlonych warunkach

ilmosferycznych,
;tarzenia/degradacji
tfaprg2enie Sciskaiqce

Nie zmienia sie w czasie

DS(70,-)2 (s2%)

emD.

prq

'10

cs(10)100

% odksztalcenia

)dksZalcenie w okre6lonych warunkach obciq2enia Sciskaj4cego

i

emoerafurv
lifftrzymaloS6 na zginanie
M/trzymaloSc na rozciqganie
lrostooadle do oowierzchni czol,owvch
)e,lzanie przy Sciska niu

flfifizymaloSc na

'ozci4ganielzginanie

ffwaloSc wytrzymaloSci na
lciskanie w funkcji starzenia
Jegradacji

i

)cf pornoS6

na zamralanie i odmra2anie

)hr gotrwata redu kcja gruboSci

DLT(1)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

Zasadn icze charakterystyki

)rzepuszczalno66 wody
)rzepuszczal

n

o56 pa ry wodnej

A/skaZnik izolacyjno5ci od
lzwi gk6w uderzeniowych (dla

l$a5ciwoSci u2ytkowe

)ugotrwala nasiqkliwo66 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dfugotrwalej dyfuz)i

NPD

nzenikanie pary wodnej

NPD

i:tywno56 dynamiczna

NPD

3ruboSc

NPD

rodl6o)
3cisliwoSc
]iagfe spalanie w postaci 2arzenia

NPD
NPD
Brak substancji

Jwalnia nie sig su bstancji niebezpie<;znych do Srodowiska wewnqtrmego

niebezoieczrvch

Wa5ciwo6ci u2ytkowe okre5lonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestau€m deklarowanych
wia6ciwoSci u2ytkowych. Niniejs:za deklaracja wla5civro6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqcznq odpowiedzialno5c producenta okreSlonego
powy2ej.

W imieniu producenta podpisat(a):

Pelnomocnik
(i m i q n

ds. JakoSci

azw i s ko - st an owi s ko )

dnia 22.12,.2O'I5n
(miejsce idata)

faWWlnlw

FWS
eyropiunvytr $p.
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Adres strony internetowej na kt6rej udostgpniono niniejszq deklaracjg wta6ciwosci u2ytkowych:

lhttp://www.styrropia nfws.pl/

