DEKLARAGJA WLASGIWOSGI UzYTKOUVYGH

Nr 6-6O/{?2O{6
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FWi.EPS {00.{T36 DAGH.PODLOGA.E
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3. Producent.

FWS Fabryka Wyrobow Styropianowych SP.
'.

T

I

o.o.
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5. System(y) oceny iweryfikacji stalych vr,ta5ciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163=2O12+A1:2015 ,,Wyroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
U[yroby ze styropianru (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacia"
Jednostka lub jednostki notyfikourane

:

olnstytutu Techniki Budowlanej fiednostka noffikowana nr {4EE}
7. Deklarowane uita6ciwoSci u2ytkoue

:
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Zas,adnicze,cha ra kte rystyki
A/spolczynnik przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

Nie wigcej ni2
0.038 tWm.Kl

Ro-

)por cieplny

a
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E

Reakcja na ogiefl
lrwalo56 reakcji na ogiei w
Unkcji ciepta, warunkow
rtmosferycznych,

Nie pogarsza sig w czasie

frrwalo66 wlaSciwoSci

:larzenialdeoradacii
)rp6r cieplny i wspolczynnik

frwaloSc oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunk6w

FirwaloS6 wlaSciwo5ci :

ltmosferycznych,

stabilno56

rvymiarowa w okre6lonych warunkach

;tarzenia/degradacji

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

emo.

laprgZenie Sciskaj4ce przy 10 % odksztalcenia
)dksztalcenie w okreSlonych warunkach obci4Zenia Sciskajqcego
emoerafurv

cs(l0)100
i

l/ytrzymafioS6 na zginanie
ffytrzymato6c na rozciqganie
rrostooadle do powierzchni czolowych
) elzanie przy Scis ka n iu

/VytrzymaloSc na

-ozciqganielzginanie

lrwalo6d vqytrzy malo6ci n a
lciskanie w funkcji starzenia
legradacji

Nie zmienia sie w czasie

xzewodzenia cieola

i

:)dporno66 na zamra2anie i odmraZanie
)fu gotrwata redu kcja gruboSci

DLT(1)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD
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,tfu

>rzepuszczalnoS6 wody

UilaSciwo5ci uiytkowe

rakterystyki

gotrwala nasi4kliwoS6 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuAi

NPD

tzenikanie pary wodnej

NPD

i:ztywno56 dynamiczna

NPD

l2wi gkow uderzeniowych (dla

iruboS6

NPD

lodl6o)

;aiSliwoS6

)r zepuszczal

n

oSc pary wodnej

AlskaZnik izolacyjnoSci od

liaqle spalanie w postaci Zarzenia
Jwalnia nie

si

g su bstancji niebezpiecznych do Srodowiska wewngtrznego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezoieczrvch

Wa6dwo6d u2ytkowe okre6lonego povqy2ej wyrobu sA zgodne z zestavvem deklarowanych
vvla6ciwo5ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqczn4 odpowiedzialno6c producenta okreSlonego
powy2ej.
W imieniu producenta podpisal(a):

Pelnomocnik

ds. Jako6ci

(imig nazwisko- stanowisko)

dnla 22./l2,.20tl6n
(miejsce idata)

,**
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Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejszq deklaracjg w{a6ciwoSci u2ytkowych:

htt p ://www.styropia nfrvs. pl/

