DEXLARAGJA WTASGIWOSGI UzYTKOTUYG H
Nr 6-170/1212016
1. Niepowtazalny kod identyfikaroyjny typu wyrobu:
Frc-EPS 10O-O38 DAGH-PODLOGA.EIPS EN r316s-T(2)-r(3)-W(3)€(s).P({O)-BS15O-CS(iO)loO-DS(70,-)2-DLT(r)5

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosoraania:

lzolacfa cieplna w budownictwie,
3. Producent:
FUUS

Telefony:

+4 fi

Fabrylka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 41 96-300 Zyrarditw
E55 4E 611, +46 46 85

5. System(-y) oceny iweryfikacji stalych w{a6civrrcSci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

_

EN 13163=2012+A1:2llf15 oWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze stynopianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikaciaD

Jednostka lub jednostki no\rfikovra ne:

.lnstytutu Techniki Budowllanei fiednostka notyfikowana nr {4EE)
7. Deklarowane wtaSciwo5ci u2ytkoure:

Zasadnicze c;harakterystyki
Mspolczynni k przewodzenia ciepla

)por cieplny

)pxrr cieplny

iruboti6

ieakcja na ogieh

rtmosferycznych,
;tarzenia/deqradacii

w

unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznycfr,
;tarzenia/degradacji

lnryalo*i wlarioiwoSci
)pr6r cieplny i usp6lcrynnik
rr:zewodzenia cieota
InnnloS6 wtaSciwoSci : stabilno56
vy'miarorua w okreSlonych warunkach

Ro-4.45

t^2wwl

dru-170rnm, T2(+2mm)

:qmDeratury

ArltrzymaloSc na
ozciqganielzginanie

fruah6c wytrzymalo6ci na
iciskanie w funkcji starzenia i

Nie pogarsza sig w czasie

Nie zmienia sie w czasie

DS(70,-)2 (s2%)

ernD.

tlhprgZenie Sciskai4ce przy 10 % odksztalcenia
f,dksztalcenie w okreSlonych warunkach obci42enia Sciskaj4cego i

legradacji

Nie wigcej ni2

0.038lWm.Kl

E

IfwaloSc reakcji na ogien w
fu nkcji ciepta, warunk6w

l-rwato56 oporu cieplnego

l$aSciwoSci uiytkowe

Mttrzymalo66 na zginanie
AlftrzymaloS6 na rozci4ganie
lrostooadle do oowierzchni czolowvch
)ehanie przy Sciskaniu
)dlpornoS6 na zamra2anie i odmraZanie
)lugotwata redu kcja gruboSci

GS(10X00
DLr(1)5

BSl50
NPD
NPD
NPD
NPD

l9a6ciwo6ci uiytlrowe

Zasadn icze rcharakteqystyki

)rzepuszczalno56 wody
)rzepuszczal no56 pa wodnej
ry
/VskaZnik izolacyjnoSci od
lzwi gk6w uderzeniowych (dla

)fu gotrwala nasi4ldiwoSc wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytut1i

NPD

)zenikanie pary wodnej

NPD

i:ztywno56 dynamicma

NPD

iruboS6

NPD

SriSliwoS6
rodl6o)
liaqle soalanie w oostaci Zarzenia
Jwaln

ia n ie si

g su bstan cji

n

i

ebezpier;znych do Srodowiska wewn gtrzre go

NPD
NPD
Brak substancji

niebezpiecmvch

Vl/la6ciwo6ci u2ytkoure okre6lonego powy2ej wyrobu sE zgodne z zesta\f€m deklarowanych
wla6ciwo6ci u2ytkowych. Niniejs;za deklaracja ufa5ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 30512011 na wyl4czn4 odpoWedzialno6c producenta okre6lonego
powy2ej.
W imieniu producenta podpisal(-a):

Agnieszka Geilei. Pelnomocnik Zarzadu ds. Jako5ci
(i m ig n azw i s ko

-

st a n owi sko)

.2Ol6r.

Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejszq deklaracjg wtaSciwo5ci u2ytkovqych:

lhttp://www.styropianftvs.pU

