wlAScwoScr u2wxowYc

DEKLARAcJA

H

Nr 6-250112t2O16
1. Niepowtazalny kod identyfika<;yjny typu wyrobu:
Fre.EPS iOO-O3E DACH-PODIOCA-EPS EN

2. Zamierzone

za stos owa n ie

I

{3163-T(2)

ub zastosoraa

)SOO,-)2-DLT(')5

n ia :

lzollacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

Fabrylra Wyrobow Styropianowych Sp. z o'o.
ul. lDrukarska 4,96-300 2yrardow
+4E
45 E55 4E El, +43 46 E55 4ll 30 Email: biuro@tyropianfws.pl
Telefony:
FUUS

5. System(-y) oceny ivreryfikacji statych uda6ciwo6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163t2O12+A1:2015 ,rWyroby do izolacji cieplnej w budowttrictwie.
Wyroby ze styropian ru (EPS) produ kowane fa bryc znie. Speclrfilracian
Jednostka lub jednostki notyfi kouane:

.lnstytutu Techniki Budowllanei (fednostka notyftkowana nr 14E8)
7. Deklarowane u,ta6ciwoSci u2ytlkowe

:

U$aSciwoSoi uiytkowe

Zasadnicze c;harakterystyki
Mipolczynni k przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)pbr cieplny

Nie wiqcej ni2
0,038 tlN/m'Kl

Ro- 6.55 [m'tri/W]
dN-250mm, T2(+2mm)

fruboS6

ieakcja na ogiei
frwaloSc reakcjina ogied w

E

unkcjiciepfa, warunk6w
ilmosferycznych,

Nie pogarsza sig w czasie

lnryaloSd wla5ciwoSoi

;tarzenialdeoradacii

)p6r cieplny i rrsp6lc4ynnik

frwalo6c oporu cieplnego w
unkcji ciepla, warunkow
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji
tfaprgZenie Sciskai4ce

W4

fnnralo56 udaSciwoSci : stabilno56

vyrniarowa w okreSlonych warunkach
emp.
'10 % odksztalcenia

)dksztatcenie w okre6lonych warunl<ach obciqzenia Sciskaj4cego
emoeraturv
'ozciqganielzginanie

frwaloS6 vqltrzymaloSci na

legradacji

i

Mftrzymalo66 na zginanie
Mfirzymalo66 na rozciqganie
lrostooadle do oowierzchni czolowvch
)e,lzanie przy Sciskaniu

4fitrzymalo56 na

;ciskanie w funkcji starzenia

Nie zmienia sie w czasie

lr:zewodzenia cieola

i

)clpornoS6 na zamraZanie i odmraZanie
)h gotrwala redu kcja gruboSci

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

cs(10)100
DLT(I1)5
BS1 50
NFID

NPD
NPD
NF'D

Zasadnicze r;harakterystyki

)rzeBuszczalnoS6 wody
)rzepuszczalnoS6 pary wodn ej
Mska2nik izolacyjno5ci od

l$aSciwo6ci uiytlrowe

)lu gotrwala nasi4kliwoS6 wodE

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

rrzenikanie pary wodnej

NPD

3ztywno56 dynamiczra

NPD

3rubo36
l2wi9k6w uderzeniowych (dla
SciSliwoS6
rodbo)
Siqg[e spalanie w postaci 2arzenia
Jwa nia nie si g su bsta
I

n

cji

ni eb

NPD
NPD

e4i ecznych d o Srodowiska

wermt gtrzt

e

go

NPD
Brak substancji

niebezoiecztvch

Wa5citiro6ci u2ytkowe okreSlonego po@ej wyrobu sq zgodne z zesta\,em deklarowanych
wla5citrvoSci u2ytkowych. Niniejs:za deklaracja rrrdaSciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqczn4 odpowiedzialno6c producenta okre6lonego
povqy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Agnieszka Gerlei- Pelnomoc nik Zarzqdu ds. Ja koSci
(imig

n

azwisko- slanowisko)

2y r ar ditw, dnia 22.1 2,,2O 1 6r.
(miejsce idata)

'

W llMw

SUroOianowyctt Sp.
Z o. o.

I.ABORATORIUM

Adres strony internetowej na ktorcj udostgpniono niniejsze deklaracjg wta6cirrcsci u2ytkowych:

http://wrYw.styropia nftvs.pU

