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1. Ni€powtarzalny kod idenMkacyjny lypu wyrobu:

lwf.lPr r0.0tr railDr.lPr

r1{

l!,rcr.T(,r).1(tl.w{r}qrFP(10}rr,fir.cr(r0)70.D4(70,t2.Ti100

2. Tl,mie.';ona zastosowsni€ lub zastosowBnia:

lrol.clr cloplnr w budownlctwle.
3. Producent:

r o.o.
Drukrnke
2yrard6w
ul.
4 00.300
4t t't, +4t 40 E55 40 30 Email: bluro@tyropl.ntur.pl

FWE Febryka lUyrobdw Etyroplrnowych 3p.
Tel€fony:

+4t 48 t5!

5, System($ oceny i r ,€ryfikacji stalych wlagci\,\lo3ci utytkorlych:

3
6e. Norme zharmonizowana:

EN {3103:2012+Al:20{5 ,UUyroby do

ltolrcll clcplnrl w bldownlctwl..

lvyroby re rtyrophnu (EPt) produlow.ne frbry/Crnle.

tp.ct/ffk.cl.'

Jednogtka lub jednostki notyfikowane:

olnrtytutu T.chnlH ludowhn.l (l.dnorth noqillowrm nr l4tt|
7. Deklarowane wlaScirrr,oici ulytkowr:

Zerednlcro ohrrrktoryrtyH
y'\lsp6hzynnlk przewodzonia doph
f,p6r deplny

)p6r oioplny
3ruboSd

Wraclwoaal ulyuowr
Nle wiqcej nl2
0.038 lWm'Kl
Ro

-

3.65

dN-140mm,

Im2vW
Tl(*lsun)

loakcja na ogiori
frwab66 reakcji na ogle w
UnkcJi cleph, warunk6w

lrwdo{6 wlaSoiwo6oi

rtmoeferyoznych,
rtarzanle/dadradacll

)p6r cieplny i uap6lczynnik
rrzeuodzenla oieoh
frwab6c $/h6ol$rogci: stabllnogc

lrwalogd oporu cleplnego w
tunkcji deph, warunk6w
rtmoaferycznyctr ,
starzenia/degradacji

rymiarowa w okre6lonyoh warunkaoh

/Wtzymalo$6 na zglnanie

Alytrymalo6d na
ozciqganie/zginanle

iegradacji

Nie zmisnia sie w czasio

DS(70,-)2 (s

temD.

Naprqlenle 6cbkajqce prry 10 % odksztalcenla

frwalo66 wyfzymab6cl na
ldskanie w funkcJi starzenla

Nie pogarsza sig w ozasie

/Wtrzymafo66 na rozciqg€nie
rrostobadle do Dowlerzchni czolowvch
,etsanie przy sciskaniu
I

JdDomogc na zamra2anie i odmra2anie
)tugotwah redukcla grubogd

cs(10)70
BSt15
TRlOO
NPD
NPD
NPD

2olo)

Zrtrdnlcr. ohrr.kt rytqild
)fu

Drzepuszczaln066 u,ody

Wriolwoiel urytlowr

gotrwah naslqkli$/o66 rvodq

NPD

Absorpcja u,ody przy dtugoh^dej dytuzjl

NPD

Pzenikanle pary wodnej

NPD

Sztyffi066 dynamioma

NPD

dA,UQk6w udenoniowych (dla

3rubo66

NPD

codl6o)
3lqg*e spalanle w

3oi6li\wo6c

NPD

trzepuszczalnog6 pary

\,vodnoJ

tvskatnik izolacyjnogci od

p6lad zarzenia

Jwalnlenle slg BubstanoJl nlebezplecznych do 6rodowlska woum?trztego

NPD
Brak substancjl

niebezpieoz|ych

wasdwosd gtytkoun okr€slonego powytej wyrobu sq zgodne z zestswsm deklaroraanych
wlagci\ivogci ulrtkovry_cir. Nin]:6jsz€ doklarecje ntaiciuo$ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
-okreslonego
rozpozqdzeniem (uE)
powytoj.

nr 305/2011 na wyQcznq

odpowiedzialno6c producenta

W imieniu produconta podpisalca):

lyrrrd6w, rlnlr
(miejsc€

22.1 2.2010n
i data)

,*w#fu**,".
Adres strony intom€tovv€j na kt6r€j udost?pniono niniejszq deklaracjg wlaScirirosci u2ytkowych:

http!/www.rtyrophntwr. pl/

