DEKTARAcJA rut.A6cwoScr u2vrxowycH
Nr 6.26O/l2l2O1A
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Fre-EPS IOO-{r38 DACH-PODLOGA-EPS EN .r3163.T(2)-r(3)-W(3)€(5)-P(TOFBS{so.cs(rO){OO-DSC'O,-)2-DLT({)5

2. Zamiezone zastosowenie lub zastosouania:

lzollacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabrylra Wyrob6w Styropianowych Sp, z o.o.

ul. lltrukarska 4, 96-300 2yrard6w
El, +4E 46 E55 40 30 Email: biuro@styropianfrrs.pl

Telefony: +4E 4O E55 48

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

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163=2O12+A1:2015 oWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecXrfikacjaD
Jednostka lub jednostki notyfikouane:

.lnstytutu Techniki Budowlanei fiednostka notyrfikowana nr f4EE)
7. Deklarowane rada5ciwo6ci u2ytlcovre:

Zasadnicze c,harakterystyki

UUlaSciwo5ci ulytkowe
Nie wigcej niZ

M;polczynni k przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

)p6r cieplny
fnrboSd

leakcja na ogien
Irwalo5c reakcji na ogief w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/deqradacii
l-rwaloSc oporu cieplnego w

unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,

;tarzenialdegradacji

0.038lWm.Kl
^
Ro-6.80lm-uWl
dru

-260mm, T2(+2mm)
E

lnvaloSd wlasciwoSci

)p6r cieplny i wsp6lczynnik
>rz:ewodzenia cieola
frwaloSd udaSciwo6ci : stabilnoS6

rrymiarowa w okreSlonych warunkach

Nie pogarsza sig w czasie

Nie zmienia sie w czasie

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

en1p.

tlaprgZenie Sciskai4ce przy 10 % odl<sztalcenia
)dksZafcenie w okreSlonych warunkach obci4Zenia Sciskaj4cego i
emperafury
At!,trzymaloSc na zgina nie
AlytrzymaloSc na
Aftrzymalo56 na rozciqga nie
'ozciqganielzginanie
)ro,stoDadle do powierzchni czolowvch
)elkanie przy Sciskaniu
Irwalo6c wytrzymalo6ci na
)dpomoSc na zamra2anie i odmraZanie
lciskanie w funkcji starzenia i
)fu gotrwata redukcja gruboSci
legradacji

cs(l0x00
DLr(1)s
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

2 as

adnicze r;hara kte rystyki

)rzeptszczalnoSc wody
)rzepuszczaln oSd pa ry wodn ej

U$a5ciwo6ci u2ytkowe

)lugotrwala nasi4kliwo5c wod4

NPD

\trsorpcja wody przy dtugotmalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

SztywnoSc dynamicma

NPD

lVskaZnik izolacyjnoSci od

3rubo56
lZwigk6w uderzeniowych (dla
3ci5liwo66
rcdl6q)
Siqgile spalanie w postaci 2arzenia
Jwal nia n ie si g su bsta n cji

n

ieb

NPD
NPD

e4i ecznych d o Srodowiska wewn gtrzn ego

Vl/la6ciwo6ci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu

NPD
Brak substancji
niebezoiecznvch

s4 zgodne z zestawem

deklarowanych

wlaScitrvo6ci u2ytkowych. Niniejs;za deklaracja wla6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozpozqdzeniem (UE)

nr

30512011 na wylEcznq odpowiedzialno5c producenta okreSlonego

powy2ej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

Agniesz ka Gerlei- Pelnomoc nik Zarzqdu ds, Ja ko5ci
(i mig n

azwisko- stanowisko)

2y r ar d6tw, dnia 22.1 2,,2O 1 6n
(miejsce idata)
FWS

Fffia

VlyroMw &yroplanwydt Sp. Z o. o.

TABORATORIUTI

Adres strony internetowej na ktonej udostgpniono niniejszq deklaracjq vvla6ciwo6ci u2ytkovyych:

Itttp//www.styropia nfuvs.pl/

