IDEKLARAGJA UUTASGNUOSGI UzYTKOWYGH
Nr 6-30/1212016
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Flxs.EPs roo-o38 DAGH"PODLOGA-EPS EN {3163-T(2)-L(3)-W(3}-S(5).P(rO)-BS{5O.(;S(TOXOO-DS(7O,.)2-OLT(1)5

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacia cieplna w budownic8vie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
Telefony: +tlE

uf. Drukarska 41 96-300 2yrard6w
4tE E55 4E E1, +45 46 E55 40 30 Email: biuro@styropianftvs.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych wla6ciwo6ci u2ytkowych

:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {316312012+A1:2015
do izolacji cieplnej w budownictwie.
"Wyroby
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub jednostki notSrfikowane

:

olnotytutu Technikl Budowlanei fiednostka notyilikowana nr {4EEl
7. Deklarowane vriaSciuo6ci u2ytkoure:

Zasadnicze charakterystyki
/Vsp6lrczynni k przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r oieplny
fruboS6

Reakcja na ogief

lrwaloS6 reakcji na ogiefi w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/deoradacii
IrwaloS6 oporu cieplnego w
funkcji ciepta, warunk6w
atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

l$a6ciwo6ci uiytkowe
Nie wigcej ni2

0,038lWm'Kl
Ro

-

0,75 Jm'KlWl

dru-30mm, T2(+2mm)
E

frwalo56 wla$ciwoSoi

)p6r cieplny i wsp6lczynnik
lrzewodzenia cieoh
l'rwaloSd uda5ciwoSci : stabilnoSc
mTmiarowa w okreSlonych warunkach
emD.

tlaprg2enie Sciskai4ce przy 10 % odksztalcenia
..rqKuzr.dr(;erile w uKresrulIyqI walulIKa(;|| ol.,c|.t/enta sctsKajqcego I
:emoeraturv
AtltrzymaloS6 na zginanie
A$rzymaloSc na
'ozciqganielzginanie
ffizymaloS6 na rozciqganie
lrostopadle do powierzchni czolowvch
>elzanie przy Sciskaniu
frwaloS6 wytzymalo5ci na
)dporno56 na zamtalanie i odmra2anie
iciskanie w funkcji starzenia i
)fu gotrwafa redu kcja gruboSci
legradacji

Nie pogarsza sig w czasie

Nie zmienia sig w czasie

DS(70,-)2

(s2'A

cs(10x00
DLr(l)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

U$aSciwofci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
)fu

arzepqszczalnoS6 wody

gotrwala nasi4kliwo66 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dyfuzji

NPD

)rzepqszczalnoS6 pary wodnej

)rzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno66 dynamicma

NPD

/Vska4nik izolacyjnoSci od
JZwieK6w uderzeniowych (dla

3ruboS6

NPD

SciSliwoS6
rodf6d)
Siqgle spalanie w postaci 2arzenia

Jwalnia nie sig substancji niebe4iecznych do Srodowiska wewn gtrzrego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezoiecmvch

Wla6Qiwo5ci u2ytkowe okre6lonego por/ry2ej wyrobu sE zgodne z zesta\,\€m deklarowanych
uda5ci@Sci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja utta6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpofzqdzeniem (UE) nr 30512011 na wytqcznq odpowiedzialno5c producenta okreSlonego
powyZej.

W imifniu producenta podpisal(-a):

Pelnomocnik

ds. JakoSci

(imiq nazwisko- stanowisko)

2yrard6w, dnia

22.1 2.20 | 6r.
(miejsce idata)
FWS
F abryka

Wytffw Eyrqi anovry ch Sp' Z o' o'
TABORATORIUTI

Adres strony internetowej na ktorej udostqpniono niniejszq deklaracjg vrda6ciwoSci u2ytkowych:

http//www.styropianftvs.pl/

