DEKLARAGJA WLASGIWOSGT UzYTXOWYGH
Nr 6-70/{ 212(J16
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Frfs-Eps loo-030 DAcH.PoDLooA-EPs EN

r 31 63-T(2)-

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosouania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FIUS Fabryka Wyrobdw Styropianowych Sp. z o.o.
Telefony:

ul. IDrukarska 4 96-300 2yrardr6w
+tlE tlS E55 4E Elr +43 46 E55 4{t 30 Email: biuro@styropianfnrs.pl

5. System(-y) oceny i ureryfi kacji stalych wla6civrp6ci u2ytkowych

:

6a. Norma zharmonizowana:

EN '13163=2012+A'l:20{5
do izolacji cieplnej w budownictwie.
"Wyroby
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikaclaD
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

.lnstytutu Techniki Budowlanei fiednostka noffikowana nr lfiEl
7. Deklarowane vuta6ciwoSci u2ytkovue

:

Zasadnicze eharakterystyki

I$aSciwoSci uiytkowe

Nrsp6lczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)pr

cieplny

Ro-1,80 t-2f,rWt

irrrboSi

drv-70mm, T2(+2mm)

Reakcja na ogien
l-rwalo56 reakcjina ogief

Nie wigcej ni2
0,038 tWm.Kl

E

w

unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,

Nie pogarsza sig w czasie

[rwaloS6 wla5ciwoSci

;tarzenialdeoradacii
l'rwaloSc oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunkow
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i raspolczynnik

>rzewodzenia cieola
lrwaloS6 udaSciwoSci : stabilno66
rrymiarowa w okreSlonych warunkach
emp.
tlaprgZenie Sciskai4ce przy 1O % odksztalcenia

)dksztalcenie w okre5lonych warunkach obciq2enia Sciskaj4cego

i

.emoeraturv

A[trzymaloS6 na
ozciqganielzginanie
wytrzymaloSci n a
lciskanie w funkcji starzenia i
l-rwaloS 6

legradacji

NyfrzymaloSc na zginanie
/Vytrzymalo6c na rozciqganie
)r,ostooadle do powierzchni czolowvch
> <>lzanie przy Scis ka niu

)dpomoS6 na zamr a2anie i odmraZanie
)tu gotrwafa redu kcja grubo6ci

Nie zmienia sig w czasie

DS(70,-)2

(s2W

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

Zasadnicze charakterystyki
)fu

)rzepuszczalnoS6 wody
)r zepuszczal

n

oSc pa ry wodn ej

A/skaZnik izolacyjno6ci od
lzwi gk6w uderzeniowych (dla

l$a5ciwoSci u2ytkowe

gotrwata nasiqkliwoSc wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwatej dytuzji

NPD

rrzenikanie pary wodnej

NPD

Sztywno56 dynamicma

NPD

3rubo56

NPD

rodl6o)
SciSliwoS6
liAgile spalanie w postaci larzenia
Jwaln

ia n ie si

g su bsta n cji

n i eb

ezpi ecznych do Srodowiska wewn gtrzr

e

go

NPD
NPD
Brak substancji
niebezniecznvch

Wta5ciwo6d u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zesta\ em deklarowanych
vda5ciwoSci u2ytkovqych. Niniejsza deklaracja wfaSciuo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqczne odpowiedzialnoSc producenta okre6lonego
powy2ej.
W imieniu producenta podpisal(-a)

:

Pelnomocnik

ds. Jako6ci

(imiE nazwisko- slanowisko)

dnia 22.12.2O16r.
(miejsce idata)

Fabryka Wyob\w Styropianowych
Sp. Z o. o.

TABORATORIUII

Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejszq deklaracjg rada6ciwo6ci u2ytkowych:

http/lwww.styropia nfrvs.pl/

