DEKLARAGJA WTASG IWOsGI UzYTKOWYG II
Nr 6-28O11212fJ',6
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamiezone zastosowa nie lub zastosoraania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FUU$

Fabryka Wyrob6w Styropianowyrch Sp. z o.o.
ul. Ilrukarska 41 96-300 Zyrardim
,pl

5. System(y) oceny i urcryfi kacji statych vrdaScir,roSci u2ytkowych

:

3
6a. Norma zharmonizourana:

EN {316312012+A1:2O15 oWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

.lnstytutu Technlki Budowlanel (lednostka notyfikowana nr l4SSl
7. Deklarowane wla6ciwoSci u2ytkovre

:

Zasadnicze charakterystyki

Wa6dwo5ci uiytkowe

Alspofczynnik przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

Nie wigcej niZ

0.038lWm.Kl
a

)p6r cieplny

Ro- 7.35 [m-K,/Wl

iruboSd

dr.r-280mm, T2(+2mm)

Reakcja na ogiefi

E

l-rwaloSd reakcji na ogiefi w

unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznydr,

frwalo5d wla$;iwo5ci

Me pogarsza siq w czasie

;tarzenia/deoradacii

)p6r cieplny i vrrsp6lczynnik

frwaloS6 oporu cieplnego w
unkcji ciepla, warunkow

Nie zmienia sig w czasie

rrzewodzenia cieola
frwaloS6 w{a5ciwoSci : stabilnoS6

ilmosferycznych,

vymiarowa w okreSlonych

;tarzenia/degradacji

rararu

nkach

\aprg2enie Sciskajqce przy '10 % odksztalcenia
)dksztabenie w okreSlonych warunkacfr obciqZenia Sciskajqcego

cs(10x00
i

:emperafury
Afytrzymalo6d na zginanie
/VytrzymatoS6 na rozciqganie

AfftrzymaloSc na
'ozci4gantelzginanie

frwa{roS6 wyhrymalo6ci

DS(70,-)2 (32%)

emD.

n

trostopadle do oowierzchni czolourych
)efzanie prry Sciskaniu

a

iciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

)dpornoSc na zamrailanie i odmraZanie
)tugotnrafa redukcja gruboSci

DLT(1)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

U$a5ciwoSci uiyt*owe

Zasadni,cze charakterystyki

)rzepuszczalnoS6 wody
>rzepuszczal

n

o56 pary wodn ej

/VskaZnik izolacyjnoSci od

l2wi9k6w uderzeniowych (dla

)fu gotrwala nasiqldiwoS6 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dlngotrwalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

3ztywno56 dynamicma

NPD

3rubo56

NPD
NPD

SciSliwoSe
rodl6o)
)iagle spalanie w postaci 2arzenia
Jwaln ia nie si g su bsta

n

cji nieb e4iecznych

d

NPD
Brak substancji
niebezoiecznvch

o Srodowiska wewn gtrzr e go

Wla5dwo6d u2ytkowe okre5lonego povqfzej wyrobu sq zgodne z zestavvem deklarowranych
wtaScitrtto5ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wtaSciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpotzqdzeniem (UE)

nr

30512011 na wylqczna odpowiedzialno$c producenta okre6lonego

powy2ej.
W imieniu producenta podpisaf(-a):

Pelnomocnik

ds. Jako6ci

(imig nazwisko- slanowisko)

FWS

Fffia V@w

Styropiamtydt

Sp. Z

o. o.

tABORATOruUil

Adres strony intemetowej na ktorej udostqpniono niniejszq deklaracjg wlaSciwo6ci u2ytkowych:

http://wrvw.styro

pia

nfrvs.pU

