DEKLARAGJA WLASGruOSGI UzYTKOWYG H
Nr 6-240/12120{6
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu vyyrobu:
Ps EN r3163-T(2)-r(3)-rY(3hS(5)-P(10).86150.CS(r0)100.DS(f0!)2.DLT(1)5

2. Zamiezone zastosoruanie lub zastosouania:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FUUS

Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska d 96-300 2yratd6w
/l|l30 Email:biuro@styropianfnrs.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych u,ta6ciwo6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163=2O12+A1:2015 ,rWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze stynopianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfilracjas
Jednostka lub jednostki notyfikorarane

:

olnstJrtutu Techniki Budowlanei fiednostka notytikowana nr {4EE)
7. Deklarowane wla6ciwo6ci u2ytlkowe:

Zmadnicze c;harakterystyki

Wa5ciwo6c'i uiytkowe

A/spolczynnik przewodzenia ciepla

Jp6r cieplny

)p6r cieplny

Ro

fruboSd

rtmosferycznych,
;tarzenia/deoradacii
lrwaloSc oporu cieplnego w
unkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

Nie pogarsza sig w czasie

fnvalo66 wla5ciwo$oi

)pr6r cieplny i wsp6lczynnik
lrzewodzenia ciepla
fnvalo6c udaSciwoSci : stabilnoSc
rymiarowa w okreSlonych warunkach

DS(70,-)2 (=2%)
GS(10D100

i

emoeraturv

IrwaloS6 wytrzymalo5ci na
i4iskanie w funkcji starzenia i
Jegradacji

Nie zmienia sig w czasie

ernD.

)dksZalcenie w okreSlonych warunkactr obciqZenia SciskajEcego

ozciqganielzginanie

6.30 fm'tr3W]

E

tlaprg2enie Sciskaiqce przy 1O % odt<sZafcenia

ffirzymaloSc na

-

dru-240mm, T2(+2mm)

leakcja na ogien
fiwalo56 reakcji na ogien w
unkcji cieph, warunk6w

Nie wigcej niZ

0.038[!|\/m.Kl

/\lvtrzvmalo56 na zqinanie
AtltrzymaloSc na rozciqganie
rrostooadle do oowierzchni czofowvch
)elzanie przy Sciskaniu

)dporno56 na zamra2anie i odmra2anie
)lugotrwata redu kcja gruboSci

DLT(1)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

Zasadnicze r;harakterystyki

)rzepuszczalno56 wody
r

rzepuszczaln o56 pa ry wodn ej

NskaZnik izolacyjnoSci od
lzwi gk6w uderzeniowych (dla

lila5c i woSc i u2yrt{<owe

)ugotrwala nasiEldiwoSd wod4

NPD

\bsorpcja nlody przy dtugotrwafej dytu4i

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno66 dynamiczna

NPD

iruboS6

NPD

SciSliwo66
lodl6o)
)iqgle spalanie w postaci Zarzenia

Jwalnianie

si

NPD
NPD
Brak substancji

g substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrzrego

Wa6ciwo6ci u2ytkowe okre5lonego powyzej wyrobu sE zgodne

niebezoiecmvch

z

zestavyem deklarowanych

vrdaSciwo6ci u2ytkowych. Niniejs;za deklaracja wtaSciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z

rczporzqdzeniem (UE)

nr

30512011 na wyl4cznq odpowiedzialno6c producenta okre5lonego

powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Agnieszka Gelei- Pelnomocn-k Zarzqdu ds. Jako5ci
(imiq nazwisko- stanowisko)

Zyrarditw, dnia

22.1 2,,2O1 6n

(miejsce idata)
FWS

W Wy
IAEORATORIUM

Stynpianowych

Sp.Z

o.

o.

Adres strony internetowej na ktor,aj udostqpniono niniejszq deklaracjg wta6ciwo6ci u2ytkowych:

http//www.styropianfrvs.pl/

