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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Frug.EPs ro0-03E DAcH-PoDtoGA-tiPs EN r 3{ 63-T(2)-

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosoraania:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrobow Styropianowyrch Sp. z o.o.
Telefony:

ul. Drukarska + 96-300 2yrard6w
+tl0 tl6 E55 4E El' +43 46 E55 40 30 Email: biuro@tyropianfws.pl

5. System(y) oceny ivueryfikacji statych udaSciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 1316322O12+A1:2015 oWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wfoby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikaciaD
Jednostka lub jednostki notyfikoraa ne:

.lnstytutu Technikl Budowlanel fiednostka notyfikowana nr {4EE)
7. Deklarowane u,ta6cirlroSci u2ytkovre

:

Zasadnicze charakterystyki

UEa5ciwo6ci uiytkowe

/Vbp6lrczynni k przewodzenia ciepta

)por cieplny

)por cieplny

^
Ro-2.10 [m-K/Wl

fiubo56

dru-80mm, T2(+2mm)

Reakcja na ogien

E

frwaloS6 reakcjina ogiefi w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/deoradacii

Nie pogarsza sig w czasie

frwaloS6 wlaSciwoSci

)p6r cieplny i wsp6lczynnik

frwalo6c oporu cieplnego w
Unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznyctl,
;tarzenia/degradacji

Nie zmienia sig w czasie

lrzewodzenia cieola
IrwaloSc ufaSciwoSci : stabilnosc
4/miarowa w okreSlonych warunkach

)dksztalcenie w okre5lonych warunkach obciq2enia SciskajEcego

cs(10x00
i

emperatury
/Vytrzymalo66 na zginanie
/VytrzymaloSc na rozciqganie
)rrcstoDadle do oowierzchni czolowvch
)elzanie przy Sciska niu

AfftrzymaloS6 na
-ozciqganielzginanie

n

a

lciskanie w funkcji starzenia
legradacji

DS(70,-)2 (32%)

:emD.

{aprgZenie SciskajEce prry 10 % odlksztalcenia

l-rwaloSc wytrzymaloSci

Nie wigcej ni2
0.038 Ml/m.Kl

i

)dpornoS6 na zamra2anie i odmraZanie
)|tr gotrwala redu kcja grubo5ci

DLT(1)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

Zasadnicze charakterystyki

)rzepuszczalno5c wody

>

r

zepuszczal

n

o56 pa ry wodnej

AlskaZnik izolacyjno6ci od

lzwigk6w uderzeniowych (dla

l$aSciwo.5ci uiyl*owe

)fu gotrwala nasi4kliwo56 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno56 dynamicma

NPD

3rubo56

NPD

rodl6o)
3ciSliwoS6
)iqgle spalanie w postaci 2arzenia
Jwalnianie

si

NPD
NPD
Brak substancji
niebezpiecznvch

g su bstancji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrznego

Wla5ciwoSci u2ytkoue okre5lonego powyzej wyrobu sE zgodne

z

zestav'/em deklarowanych

vuta6ciwoSci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja rryta6ciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozpozqdzeniem (UE)

nr

30512011 na wyl4cznE odpowiedzialno66 producenta okre6lonego

powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(a):

Pelnomocnik

ds. JakoSci

slanowisko)

dnia 22.12.2O16n
(miejsce idata)

hbryka

*.-H?-ovtychsp. z o. o.
IAEORATORIUIII

Adres strony internetowej na ktorej udostqpniono niniejsz4 deklaracjg nda6cirrrcsci u2ytkowych:

hft pil/www.styropianfrvs.pl/

