DEKLARAGJA WTASGIWOSGI UzYTKOWYGH

Nr 6-22O1/,212|J'16
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowenie lub zastosouania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FUUS

Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul, Drukarska 41 96-300 2yrardr6w
41t30 Email: biuro@styropianfrvs.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji stalych u,ta6ciuro6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 1316312012+A1:2015 ,lUyroby do izolacji cieplnei w budownicturie.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

olnsttrtutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr {4EE)
7; Deklarowane wta6ciwoSci u2ytkowe

:

Ufia5ciwo5c'i uitltkowe

Zasadnicze charakterystyki
/Vsp6lczynnik przewodzenia ciepta

lp6r cieplny

a

)p6r cieplny

Ro- 5.75 lfm-K/Wl
dru-220mm, T2(+2mm)

frubo56

lEakcja na ogieil
liwalo66 reakcji na ogieri w
Unkcji ciepla, warunkow

E

Nie pogarsza sig w czasie

lrwalo3i wla$ciwoSci

rtmosferycznych,
;tarzenia/deoradacii

)p6r cieplny i urspolczynnik

frwaloS6 oporu cieplnego w
qnkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

rrzewodzenia cieola
lrwalo66 wla6ciwoSci : stabilno6c
rrymiarowa w okreSlonych waru n kach

DS(70,-)2:

(s2W

cs(l0xoo
i

:dmoeraturv
Afub-zvmalo66 na zginanie

ffirzymalo66 na

AfrtrzymaloS6 na rozciqganie
rrostooadle do oowierzchni czolowvch
)ehanie przy Sciskaniu

'qzci4ganielzginanie

lpgradacji

Nie zmienia sie w czasie

.emp.

tflprq2enie Sciskai4ce przy 1O % odksztalcenia
fdksztatcenie w okre5lonych warunkach obci42enia SciskajEcego

f$ral'o5e wyt4malo5ci na
iQiskanie w funkcji starzenia

Nie wigcej niZ
0.038ltrrV/m-Kl

i

)dpornoS6 na zamra2anie i odmraZanie
)fu gotrwata redu kcja grubo6ci

DLT(1)5

8S150
NPD
NP,D

NPD
NP,D

Zasadnicze cha rakterystyki
)fu

)rzepuszczalno6c wody
)rzepuszczaln oSc pa wodnej
ry
A/skaZnik izolacyjno6ci od
JZwi

gkow uderzeniowych (dla

lodl6o)

Wa5ciwo5ci uiytkowe

gotwala nasi4ldiwo56 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dlugotrwalej dytuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno66 dynamicma

NPD

3ruboSc

NPD

iciSliwoSc

NPD

liaqle spalanie w postaci 2arzenia

NPD
Brak substancji

Jwalnianie sig su bstan cji niebe4iecznych do Srodowiska wewnetrzrego

niebezoieczrvch

VVta6ciwo6ci u2ytkowe okreSlonego porary2ej wyrobu se zgodne z zestavrrem deklarowanych
wtaSciwo6ci u2ytkovyych. Niniejsza deklaracja wla6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpoz4dzeniem (UE) nr 30512011 na wylqczn4 odpowiedzialno5c producenta okreSlonego
povqy2ej.
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Adres strony intemetowej na kt6re1 udostqpniono niniejszq deklaracjg rnda6ciwoSci u2ytkowych:

http://wrvw.styropia nfrvs.pl/

