DEKLARAGJA WLASGTWOSGI UzYTKOWYGH
Nr 6-23O1/1212lJ/,6
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3. Producent:
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Fabryka Wyrob6w Stynopianowych Sp. z o.o.
ul. Ilrukarska 4 96-300 2yrardr6w

ianfws.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji stalych vrdaSciwo5ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163=2911+A1:2015 ,rWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfi kowane

:

.lnstytutu Techniki Budowlanei fiednostka noffikowana nr {4EE)
7. Deklarorarane u,ta5cirnrcSci u2ytkoue
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ldksztalcenie w okre6lonych warunkach obciq.2enia Sciskaj4cego
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lciskanie w funkcji starzenia
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redu kcja grubo6ci

DLT(1)5
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lila6ciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
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)rzenikanie pary wodnej
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Sz.tywno56 dynamiczra
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NPD
Brak substancji

niebezoieczrvch

WlaSciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sE zgodne z zestavyem deklarorannych
wtaSciwo6ci u2ytkowych. Niniejs:za deklaracja vvla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqcznE odpowiedzialno6c producenta okre6lonego
powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Agnieszka Gelei- Pelnomocnik Zarz4du ds. JakoSci
(imig nazwisko- stanowisko)

2yrardr6w, dnia 22.12,,20 { 6r.
(miejsce idata)
FaMa hlnttw &yrqtanoffi
Sp.Z o. o.
TABORATORIUIII

Adres strony internetowej na ktorej udostqpniono niniejszq deklaracjg wla5ciwoSci u2ytkowych:

http//www.stXrropianfurs.pl/

