DEKLARAcJA wtAScwoScl
Nr GSO/{ ?J2016

u2vrrouwcn

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Frrs.EPs

{

00-038 DAGH-PODLOGA-EPS EN 13r 63-T(2)-

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosouania:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

uf. Drukarska

96-300 2yrard6w
4lD30 Email: biuro@tvropianfrvs.pl

41

5. System(-y) oceny iweryfikacji stalych wtaSciwo5ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13{63'2012+A1:2015 oWyroby do izolacji cieplnei w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyrfikaciaD
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

.lnstytutu Techniki Budowlanei fiednostka notyilikowana nr {4EE)
7. Deklarowane vrda5ciwoSci u2ytkovre:

lEaSciwoici uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Nie wigcej niZ

Nsp6lczynnik przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

)p6r cieplny

Ro-

irtrboSc

dr.r

frwalo66 reakcji na ogieh w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
ltarzenia/deoradacii

^
[m'I?Wl

-50mm, T2(+zrnrD

Nie pogarsza sig w czasie

lrwaloSd wla5ciwoSci

)p6r cieplny i vrrsp6fczynnik

frwaloS6 oporu cieplnego w
unkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

Nie zmienia sig w czasie

lrzewodzenia ciepla
fnwaloSd udaSciwoSci : stabilnoSc
rvymiarowa w okreSlonych waru nkach

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

emD_

GS(10X00

tlaprgZenie Sciskaj4ce przy 10 % odksdalcenia

)dksztalcenie w okreSlonych warunkaci obciqzenia SciskajEcego

i

:emoerafurv

ffyf-zymalo66 na zginanie

AftrzymaloS6 na

Atltrzymalo56 na rozciqganie
lrostooadle do powierzchni czolowvch
)elzanie przy Sciskaniu

ozciqganielzginanie

legradacji

1,30

E

Reakcja na ogiefi

frwaloS6 wytzymalo6ci na
lciskanie w funkcji starzenia

0.038lWm'Kl

i

fdporno66 na zamraZanie i odmra2anie
)fu gotrwata redukcja grubo6ci

DLT(1)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

I$aSciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki

)rzepuszczalnoSC wody
>r

zepuszczaln o56 pa ry wodn ej

)lugotrwala nasi4kliwoSc wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dyfitzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno56 dynamicma

NPD

NskaZnik izolacyjno5ci od
iruboSc
l2wi9k6w uderzeniowych (dla
iciSliwoS6
rodl6o)
)iqgile spalanie w postaci 2arzenia

Jwalnianie

si

NPD

g su bstancji niebe4iecznych do Srodowiska wewngtrznego

NPD
NPD
Brak substancji
niebezniecznvch

\A/ta6ciwoSci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zesta\,\,em deklarowanych
uda5ciwo6ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqczn4 odpowiedzialno6c producenta okreSlonego
powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Pelnomocnik

ds. Jako6ci

stanowisko)

2yrard6w, dnia 22.12.20 I 6r.
(miejsce idata)
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Adres strony internetowej na ktorej udostqpniono niniejsz4 deklaracjg ra,{aSciwo6ci u2ytkowych:

http://www.styrropianftvs.pl/

