DEKLARAGJA WLASGIWOSGI UzYTKOWYGH
Nr 6-40/{ 212016
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Frts-EPs I oo.{t30 oAoH-PoDtoGA-EPs EN t3l 63-T(2)-

2. Zamierzone zastosowa nie

I

u

b zastosoraa

n ia

:

lzolacia cieplna w budownictwie,
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w $tyropianowych Sp. z o.o.
Telefony:

ul. Drukarska d 96-300 2yrard6tw
+tlE tlo E55 4a El, +43 45 E55 r||l 30 Email: biuro@stvropianfrvs.pl

5. System(y) oceny i ureryfikacji sta{ych vuta6cinro6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 1316312012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfrkaciaD
Jednostka lub jednostki notyfikowane :

.lnstytutu Techniki Budowlanei $ednostka notyrfikowana nr 14EE)
7. Deklarowane uda6ciwo6ci u2ytkoue:

Zasadnicze charakterystyki
Nspolczynnik przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

)p6r cieplny
iruboSd

?eakcja na ogiefi
lrwaloS6 reakcji na ogieh w
unkcji ciepfa, warunk6w
rtmosferycznych,

lUlaSciwo5ci uiytkowe
Nie wigcej ni2
0.038 tWm.Kl

Ro-

1.05

[m'KlWl

drv-40mm, T2(+2mm)
E

LwaloS6 wlaSoiwoSci

Nie pogarsza sig w czasie

itarzenialdeoradacii
frwaloS6 oporu cieplnego w
un kcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6lczynnik
rrzewodzenia cieola
lrwaloS6 uda6ciwo6ci : stabilno56
rymiarowa w okreSlonych warunkach

Nie zmienia sig w czasie

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

:emp.

{aprgZenie Sciskaj4ce przy 10 % odksztalcenia
)dksztalcenie w okreSlonych warunkacfi obci4Zenia SciskajEcego i
emoeraturv
AfftrzymaloS6 na zginanie
/VytrzymaloSc na
AflftrzymaloS6 na rozciqganie
'ozciqganielzginanie
rrostooadle do powierzchni czolowvch
)elzanie przy Sciskaniu
I'rwaloS6 wyfrzymalo6ci na
)dpornoS6 na zamra2anie i odmraZanie
lciskanie w funkcji starzenia i
)fu gotrwala redu kcja gruboSci
Jegradacji

cs(10)100
DLT(1)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

I9a5ciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki

)rzepuszczalnoS6 wody
)r

zepuszczal

n

oSc pary wodn ej

/Vska2nik izolacyjnoSci od
lZwi gk6w uderzeniowych (dla

)lugotrwata nasi4kliwoS6 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno56 dynamicma

NPD

iruboS6

NPD

iciSliwoS6
rcdloo)
)iqgile spalanie w postaci 2arzenia
Jwalnianie

si

g substan cji niebe4iecznych do Srodowiska wewn gtrzrego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezoieczrvch

WaSciwoSci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu se zgodne z zesta\,\,em deklarowanych
wla6ciwo6ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja uda6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqcznq odpowiedzialno6c producenta okreSlonego
povqy2ej.

W imien iu producenta podpisat(-a)

:

Agnieszka Gelei- Pelnomocnik Zarzqdu ds. JakoSci
(imiq nazwisko- stanowisko)

2yratd6w, dnia 22.12.20 {6r.
(miejsce idata)

i

f*rtr@nOwstyrcpiariowycfi

'

Sp'

Zo' o'
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Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejsz4 deklaracjg vrda6ciwo5ci u2ytkowych:

http//www.styropia nfrvs.pl/

