DEKLARAGJA WTASGffiOSGI UZYTKOWYGH

Nr 6-27O11212tJ16
1. Niepowtazalny kod identyfika<ryjny typu wyrobu:
Fre-EPS I 00-030 DAGH-PODLOOA-EPS EN I 31 63-T(2)-

2. Tamierzon e

za stosowa n ie I u b zastosoraa n i a :

lzollacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabrylra Wyrrob6w Styropianowyrch Sp. z o.o.
Telefony:

+8 fi

uf. lDrukarska + 96-300 2yrard6w
E55 4E f,il, +4E 46 E55 40 30 Email: biuro@styropianftvs.pl

5. System(y) oceny iweryfikacji stalych u,ta6civroSci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13{63:20{2+A1!20115
do izolacji cieplnej w budownictwie.
"Wyroby
produkowane
Wyroby ze styropianu (EP$)
fabrycznie. Specyfikacias
Jednostka lub jednostki notyfikouane

:

.lnstytutu Techniki Budowllanei fiednostka noffikowana nr 14EE)
7. Deklarowane wfa5ciwo6ci u2ytlkoure:

U$aSciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
M;p6lczynnik przewodzenia ciepta
Jp6r cieplny

)pr6r cieplny

Ro- 7.10 [m-K/Wl
dr.r-270mm, T2(+2mm)

]ruboSd

ieakcja na ogiefi

E

lrwalo6d reakcji na ogief w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenialdeoradacii

rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

pr4

Nie pogarsza sig w czasie

nvalo9i wla5ciwoSci

)p6r cieplny i wsp6lczynnik

lfwalo5c oporu cieplnego w
unkcji ciepla, warunk6w

tlaprqZenie SciskaiEce

Nie zmienia sie w czasie

lr;zewodzenia cieota
fnualoSc ra*aSciwoSci : stabilnoSi
vy'miarowa w okreSlonych warunkach

emp.
'lO % odksztalcenia

)dksZalcenie w okreSlonych warunlcach obci42enia Sciskaj4cego

i

l\ltrtrzvmaloS6 na zoinanie

/lfitrzymaloSd na

MltrzymaloS6 na rozciqganie
rrostooadle do powierzchni czolowvch
)elzanie przy Sciskaniu

'ozciqganielzginanie

Irwalo66 wytrzymalo6ci n a
Sbiskanie w funkcji starzenia

i

)clpomo56 na zamralanie i odmraZanie

)h gotrwata redukcja grubo6;ci

DS(70,-)2 (3

2o/o)

cs(10)100

emnerahrrv

legradacji

Nie wigcej niZ

0.038lWm.Kl

DLT(1)s
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

Zasadnicze r;harakterystyki

Trzepuszczalno6c wody
Trzepuszczal

n

oSc pa ry wodn ej

A/skaZnik izolacyjnoSci od
JEwiek6w uderzeniowych (dla

U$aSciwo6ci uiytkowe

)lrugotrwala nasiqkliwoS6 wod4

NPD

\trsorpcja wody przy dtugotrwalej dytu4l

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

Szfywno6c dynamiczna

NPD

3ruboSc

NPD

Soisliwo6c
lodloq)
)iqgle spalanie w postaci Zarzenia

NPD
NPD
Brak substancji

Jwalnianie sig substancji niebe4ieoznych do Srodowiska wewnqtrmego

niebezoiecmvch

WaSciwoSci u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestavrrcm deklarovraanych
vlta5citto6ci u2ytkowych. Niniejs:ra deklaracja vr,ta6dwo6d u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqcznq odpowiedzialnoSc producenta okre3lonego
pouryzej.

W imieniu producenta podpisal(-e)

Agniesz ka

Ge

:

lei- Pelnomoc nlk Zarzqdu ds,
(i miq

Ja

ko5ci
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Adres strony internetowej na ktorr>j udostqpniono niniejszq deklaracjq rrula3ciwo6ci u2ytkowych:

http://www.styropianfnrs,pl/

