DEKLARAGJA WT.ASGruOSGI UzYTKOWYGH

Nr 6-29011il2016
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FUUS-EPS

2

100-036 DAO|{-PODLOGA-EFS EN 13163-T(2)-

. Zamierzone za stosowe
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lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
Tefefony:

+8 ft

ul. Drukarska + 06-300 2yrardriw
E55 4E 61, +4E 40 E5

5. System(-y) oceny i weryfi kacji statych wfa6ciwoSci u2ytkowych

:

6a. Norma zharmonizowena:

EN 13163=2912+A1:2015
do izolacji cieplnej w budownictwie.
"Wyroby
Wynoby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikacfaD
Jednostka lub jednostki notyfikowane

:

.lnstytutu Techniki Budowlanei ffednostka noQfikowana nr t4EE)
7. Deklarowane udaSciwo6ci u2ytkovrie :

Zasadnicze charalrteryctyki
Nsp6lczynnik przewodzenia

)p6r cieplny

Wa5ciwoSci uiytkowe
cieffi

)p6r oieplny
iruboSi

Nie wigcej niz

0,038lWm'Kl
Ro-7.60 Iw"WW
dr'r-290rnm, T2(r2mm)

Reakcja na ogiei

E

l-rwaloSd reakcji na ogiefi w

unkcjicieph, warunk6w

Nie pogarsza sig w czasie

frwdoS6 wtra5oiwo5ci

rtmosferycznych,

;tarzenialdeoradacii

)p6r cieplny i wsp6lczynnik

l-rwaloSc oporu cieplnego w
Un kcji ciepla, warun kow

rrzewodzenia cieo|a
frwaloS6 uiaSciwoSci : stabilnoSc
uymiarowa w okrer*lonych warunkach

rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji
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:emoeraturv
lllvtrarmaloS6 na zoin a n ie
ffizymaloSc na rozciqga nie
rostooadle do oowierzchni czoloranrch
)ebanie przy Sciskaniu

Afutr-zymalo6c na

'ozciqganielzginanie

legradacji

DS(70,-)2

emD.

{aprqZenie Sciskaj4ce przy 1O % odksztalcenia
)dksztalcenie w okreSlonych warunkach obci42enia Sciskaj4cego

lrualoS6 wlfir4ymatoSci na
lciskanie w funkcji starzenia

Nie zmienia sig w czasie

i

)dpornoSc na zamra2anie i odmraZanie
)fu

gotrwala redukcja gruboSci

DLT(I)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

Zasadnicze charakterystyki

)rzepuszczalnoSc wody
)rzepuszczal no56 pary wodn ej

)fu gotnanla nasiqkliwoS6 wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotnnmlej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

iztywnoS6
NskaZnik izolacyjnoSci od
3rubo56
l2wigk6w uderzeniowych (dla
rodl6o)
ScisliwoSc
)iqgle spalanie w postaci 2arzenia
Jwa nia
I

nie

si

I$a6ciwo6ci uiylftowe

NPD

{namicma

NPD

g su bstan cji ni eb ezpi ecznych do Srodowiska wewn gtrzre go

NPD
NPD
Brak substancji

niebezoiecmvch

V1/la6ciwo6ci u2ytkowe okre6lonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestavl€m deklarouanych
wta5ciwoSci u4ftkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zorstaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wyfqcznq odpowiedzialnoSc producenta okreSlonego
powy2ei.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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Adres strony intemetowej na kt6rej udostepniono niniejszq deklaracjg vrdaSciriroSci u2ytkowych:
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