DEKLARAGJA WT.ASGIWOSCI UzYTKOUUYGH
Nr 6-3OO/1212fJ16
1. Niepowtazalny kod identyfikacyny typu uryrobu:
Fre.EPS

{ OO-O38 DAGH.PODLOGA.E

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosouania:

lzollacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FIUS Fabrylka Wyrob6w $tyropianowych Sp. z o.o.

ul. lDrukarska 41 96-300 2yrardriw
+48
Telefony:
46 E55 4E E
5. System(-y) oceny iweryfikacji statych radaSciwo5ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163=2O12+A1:2015 rrWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
tUyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrlrcznie. Specyfikacia"
Jednostka lub jednostki notyfikovrane:

.lnstytutu Techniki Budowlanei fiednostka notyfikowana nr {4EE)
7. Deklarowane wta5ciwoSci u2ytl<owe:

Zasadnicze c'harakterystyki

l$a5ciwoSci u2ytkowe

M;polczynni k przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

a

)por cieplny

RD-7,85 [m']7Wl
du-300mm, T2(+2mm)

inrboSd

teakcja na ogief
frwalo6c reakcjina ogieri w

E

Unkcji ciepla, warunk6w

lnvaloS6 wla6ciwosci

rtmosferycznych,
;ta rzen ia./deorada

Nie wigcej niZ

0.038lWm'Kl

Nie pogarsza sig w czasie

cii

)p6r cieplny i wsp6fczynnik

IrwaloS6 oporu cieplnego w
unkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

rrz:ewodzenia ciepla
frwalo66 udaSciwoSci : stabilno56
rvymiarowa w okreSlonych warunkach

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

.enlD.

tlaprq2enie Sciskai4ce przy 10 % odl<sztalcenia

)dksztalcenie w okre6lonych warunkactr obci42enia Sciskaj4cego

cs(10)100
i

.emperatury

A[trzymab5c na zginanie

AftrzymaloS6 na

'ozciqganielzginanie

lrwalo66 wytrzymalo6d na
lciskanie w funkcji starzenia
legradacji

Nie zmienia sig w czasie

i

DLT(1)5
BS150

Aftrzymalo56 na rozciqganie
trostooadle do oowierzchni czolowvch

NPD

)elZanie przy Sciskaniu

NPD

)dpornoSc na zamrazanie i odmraZanie

NPD

)fu gotrwata redu kcja gruboSci

NPD

Zasadn icze r;harakterystyki

l$aSciwo6ci uiytkowe

)lu gotrwata nasiqkliwoS6 wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dyfuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

AlskaZnik izolacyjnoSci od
lzwi gk6w uderzeniowych (dla

iztywnoSC dynamicma

NPD

3rubo6c

NPD

rodbo)

SciSliwoS6

)r

zepuszczal

>rzepuszczal

n oS

n

6

rrvo

dy

oSc pa ry wodnej

NPD

)iqgile spalanie w postaci Zarzenia
Jwalnianie

si

g su bstan cji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrzrego

NPD
Brak substancji

niebezoiecztvch

Wa5ciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zesta\,r,em deklarowanych
u,ta5ciwoSci u2ytkovuych. Niniejs:za deklaracja rada6ciwo6ci u2ytkovuych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylecznq odpowiedzialno6c producenta okreSlonego
povqy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-er):

Agnieszka Ge,lei- Pelnomocnik Zarzqdu ds. JakoSci
(i m i q n

azwis ko - st a nowi sko)

2yrardr6w, dnia 22.12.20'l6n
(miejsce idata)
FWS
Fabryka

firob6w Styropianowydr

Sp. Z

o. o.

TABORATORIUTII

Adres strony internetowej na ktorq udostqpniono niniejszq deklaracjg rnda5ciraosci u2ytkowych:

Irttp://urwwstyropianfnrs.pU

