DEKLARAGJA WI.AsGIWOSGI UzYTKOWYGH
Nr &9O/{ 212fJ16
1. NiepoMazalny kod identyflkacyjny typu wyrobu:
Fre.EPS I OO-038 DAGH-PODTOGA.HPS EN
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lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
Telefony: +4lE

fi

uf, Drukarska d 96-300 2yrard6w
E55 4E E1, +4E 46 E55 40 30 Email: biuro@tyropianftvs.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych uda6ciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163=2O12+41:2015 oWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyrfikacja'
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

.lnstytutu Techniki Eudowlanei (lednostka notyrfikowana nr {4EE)
7. Deklarowane wlaSciwoSci u2yllkoue

:

lEaSciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Atsp6lczynni k przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)1ror oieplny

Ro- 2,35 [m'KlWl
dru-90mm, TZ(Dmrr)

}uboSc

leakcja na ogiefi

E

frwalo5c reakcji na ogied w
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;tarzenialdeoradacii
InaraloS6 oporu cieplnego

w

funkcjicieph, warunk6w
atmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

Nie pogarsza sig w czasie

lrwalo56 wlaSoiwoSci

)p6r cieplny i wsp6lczynnik
rrzewodzenia cieola
lrwaloS6 vrilaSciwo5ci : stabilno6d
nn/miarowa w okeSlonych warunkach

frwaloS6 wytzymalo5ci na
lciskanie w funkcji starzenia i

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

cs(10)100
i

:emDeratury

AfrtrzymaloS6 na
-ozciqganielzginanie

Nie zmienia sig w czasie

:emD.

\aprgZenie Sciskaj4ce przy 10 % odksztalcenia
)dksztalcenie w okreSlonych warunkach obciq2enia SciskajEcego

legradacji

Nie wigcej ni2

0.038lWm.Kl

NVtrzymaloS6 na zgina nie

A/ltrzymaloS6 na rozciqganie
rrostooadle do oowierzchni czolowvch
)elzanie przy Sciska niu

)dporno5c na zamra2anie i odmra2anie
)lu gotrwata redu kcja grubo6ci

DLT(1)5
BS150
NPD
NPD
NPD
NPD

l$a5ciwoSci u2yrtkowe

Zasadnicze charakterystyki
)tu

)rzepuszczalnoS6 wody

gotwata nasi4kliwoS6 wod4

NPD

0rbsorpcja wody przy dlngotrwalej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

Sztywno56 dynamiczna

NPD

Jzwigk6w uderzeniowych (dla

3rubo

NPD

lodlr6o)

3ciSliwoS6

)rzepuszczalnoS6 pary wodn ej
/VskaZnik izolacyjnoSci od

6

]iagile spalanie w postaci Zarzen)a
Jwalnianie

si

g su bstan cji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrmego

NPD
NPD
Brak substancji
niebezniecznvch

Wa5ciwo6ci u2ytkorive okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestav\,em deklarounnych
vdaScivro6ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqczn4 odpowiedzialno66 producenta okre5lonego
povqy2ej.

W imien iu producenta podpisal(-ia):

Pelnomocnik
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dnla 22,12.2O16n
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FWS
Filryka lflrob\w Styropianowych gp.
Z o. o.

tABORATORIUM

Adres strony internetowej na ktorcj udostgpniono niniejszq deklaracjg rivfa6cirrcSci u2ytkowych:

http://www.styropianfws.pl/

