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l, Nlcpowtazalny kod ldcntyfikacyjny typu uryrobu:
rn.lpf ro.olt r[rDA{iAilT.lpf rN Iilt!.T(r)'t(2).W(4f(!).t(r0).rarrt€aF0)70.01(t0")r.Til00
2, Zrlmlen;ona zagtolowanle lub zactoeounnla:

0, Pruduoent:
FIUS
Tctefony:

Frbrykr Ufyrob6w Styroplrnowych tp. t o'o,
ul, Druktnkr 4 00.300 2yrrrd6w

+4t 4e Ett tlE tl, +43 tl0 ttt to

t0

Email:

$, Syctc m(y) occny i raoryfikacjl ctalych tttlalclvtoicl utytkourych

bluro@tyroplllt!1Pl_

:

t
6a, Norma zharmonizowana:

EN 13103t2D12+A,lr20l5

do

lrolrcfl clrplnrf w budownlctwlo.

"Ufyroby

ijednostka lub jcdnostki notyflkouanc:

rlnr$utu Trchnlll ludowfrnrf (Fdnorttr no$howrnl nr {.lttl
rPottHr Grntrum lrdri I Grrshcll (lrdnortkr no$llowrnr nr 1434f
7, Dcklarcwane \,fa6ci\,lrotci ulytkotrc

:

Zmrdnloeo chrnlrtrryrtyld
lrlsp6fczynnlk przcwodzenla deph
Pp6r clcplny

r oiephy
lrubo66

Wrfolwo0ol ulytlowr
Nls wlQccJ nl2
0.031 Ml/m.Kl

RD-0.95 rm2Kwl
dtt-30mm, T1(+lmm)
E

lcakoJa na oglctl
'rwe|oSG

reakcl na oglsfi w
rnkcJldcph, warunk6w
rtmo rycmydt,

lrwdo$d wla$siwodsi

Nle poganza elg w czaole

,tarzcnla/daoradecll

)p6r clcplny I wrp6lcrynnlk
rrzeuodzcnle cleoh
frwalo66vl,fafclYvo6cl: Dllnotc

fo56 oporu oleplnego w
unkcJl

deph, warunk6w

rtmoofurycznydt,
nla/degradacJl

uymlarowa w okcClonych werunkech

rta

66 na

ozclqganl glnanlc

lcaradacJl

funkcj

zcnla

I

cs(l0)70

ftfytzymalo6d na zglnanle

8S115

ffirymalo66 na rozclqganle

TRlOO

lrogtooadlc do oourlcrzchnl wvoh
nlc pzy 5olgkanlu
)dpomo66 na zrmra2anlc I odmra2anle

r

'rwafol6 wytrzymalo0cl na
rdskanlc w

DS(70,.)2 (32ohl

:emb.

,laprg2cnlc 6clekaJqce przy 10 % odkszt lccnla

Ulhzym

Nle zmlenla slg w czasle

)fu

gottffda redukcJa gruboScl

NPD
NPD
NPD

trlolwoCol ulylbwe

Zmrdnlorc ohrrektoryttyld
ilt gofimh

Tzepusz

,

Ino66 uody

puszczalno6d pary utodnel

li/gkalnlk lzolacyJno6cl od
lAMgk6w uderzenlowych (dla
rodl6o)

narlqldlnoSd wodq

NPD

\bcorpcJa wody przy dlugotruatcJ dytuzll

NPD

rrzcnlkanlc pary wodncJ

NPD

lztnmo66 dynamlcaa

NPD

3rub056

NPO

fd6llwo0C

NPD

)laqls rpalanlc w poshol 2azenla

NPD

Jwalnlanle slg subsbnQl nlebezplecznych do Srodoudska wewngtrzrego

Brak oubstancJl

nlebczplecavch

V1/h6clup6ci uly{koun okre6lonego powy2ej uryrobu sq zgodno z zestav\,em deklarcwanych
wlatciupici u2ytkourych. Nlnicjcza dcklancJa wlaiciuro6ci u2ytkovrych wydana zostajo zgodnio z
rozporeqdzcniem (UE) nr 305/2011 na wyfqcznq odpowiedzlalnot6 prcducenta oknrtlonego
powylcj,
W lmlcnlu produccnta podpiral(-a):

lyrrrd6w, dnlr 22,rl2.20llhn
(mbjscc ldata)

Z o' o'
Fr/rty|c Vtyroffiw Styropiurowydt Sp'

TABORATORIUT

Adrce ltrony intcmclouruj na kt6rcj udostgpnlono ninicjazq deklaracJg wla6cir,rp6cl utgkowych:

