DEKTARAcJA wrAScruoScr u2vrrowvcn
Nr 6'2{OI',212lJ'16
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
(3)-W(3)€(5)-P(1 0)-BS1 504$(1 0)1 00.DS(70,12-DIT(1 )5

2, Zamierzone zastosowanie lub zastosouania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FIIIS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska d 96-300 2yratd6tw
5, System(-y) oceny iweryfikacji stalych uda6ciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163t2O12+41:2015

do izolacji cieplnej w budownictwie.
"Wyroby kowane fabryczn ie. Specyfikacjat'

JFdnostka lub jednostki notyfikourane:

ofnstlilutu Techniki Budowlanef (lednostka notyrfikowana nr 14EE)
7. Deklarowane uda6ciwoSci u2ytkouie:

lWa5ciwoSci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
lVspolczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)por cieplny

dr.r-21Omm, T2(+2mm)

inrbo56

tBakcja na ogied
frualo6c reakcjina ogier{ w
qnkcji ciepla, warunk6w

Nie wipcej ni2

0,038lWm.Kl
RD- 5.50l'm'K/Wl
tr

Nie pogarsza sig w czasie

lnvaloS6 wlaSciwoSci

rtmosferycznych,

;larzenialdeoradacii
lrfr

)p6r cieplny i wsp6lcrynnik

rato66 oporu cieplnego w

rrz-ewodzenia cieola
lrwaloS6 udaSciwoSci : stabilnoS6
rymiarowa w okeSlonych warunkach

unkcji ciepta, warunkow

tlmosferycznych,

;tarzenia/degradaij

)dksztalcenie w okre6lonych warunkach obci4Zenia Sciskaj4cego

cs(10x00
i

emoeraturv
Afutrzvmato56 na zqina nie

ffirzymaloS6 na

AtltrzymaloS6 na rozciqganie
rrostooadle do powierzchni czolowvch
)e{zanie przy Sciskaniu

'dzciqganielzginanie

l-f.walo56 wytrzymaloSci na

JQgradacji

DS(70,-)2 (< 2%)

:emp.

{Apre2enie Sciskaj4ce przy '10 % odksztalcenia

laiskanie w funkcji starzenia

Nie zmienia sig w czasie

i

)dporno6c na zamraZanie i odmra2anie
)fu gotrwala redukcja gruboSci

DLr(1)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

I$a5ciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki

)rzepuszczalnoS6 wody
)rzepuszczalnoSc pary wodn ej

)fu gotrwala nasi4ldiwoS6 wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dfugotrwalej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

lztywno56 dynamicma

NPD

NskaZnik izolacyjnoSci od
irubo66
lZwi gk6w uderzeniowych (dla
SciSliwoS6
rodl6o)
)iaqle spalanie w postaci 2arzenia

NPD
NPD
NPD
Brak substancji
niebezoiecznvch

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrmego

Vl/laSciwo5ci u2ytkowe okre5lonego powyzej wyrobu sq zgodne z zesta\,\,em deklarorannych
wla6ciwo6ci uzytkovuych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo$ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqcznq odpowiedzialnoSc producenta okreSlonego
powy2ej.
W imieniu producenta podpisal(-a)

:

Pelnomocnik
(i m ig nazw isko- st a nowi

ds. Jako6ci
sko

2yrardr6w, dnia 22./12.20 { 6r.
(miejsce i data)
Filrrta

Wpv

&yryiarcvyctt

TABORATORIUII

Sp.Z o. o.

Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejszq deklaracjg ra,{a5ciwosci u2ytkowych:

http://www.styropianftvs.pl/

