DEKLARACJA WIIASGNUOsCI UZYTKOWYCH

Nr tGl50/12120{6
1. Niepowtazalny kod identfkacyjny typu wyrobu:
FWS-EPS 70-038 FASADA.EpS EN 'r3163.T(.t)-L(2FW(2),S(5).p(r0IESits-CS(tOl70.D9(7O,t2-TRt00

2. Zamiezone zaslosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

F|US Fabryka Wt/rob6w Styropianowych Sp. z o,o.
ul. Drukarska 4, 0O-3O0 2yrardow
Telefony: +rtE

48 655 .18 El. +48.16 855 /il!

30

Emait:

5. System(y) oceny i rrveryfikacji stelych wla5ciu/o6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharrxtnizowana:

EN 13163:2012+A1:2O15 oWyroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
UUyroby .e $tyroplanu (EPS) produkoware fabrycznie. Specyflkacla'
Jednostka lub jednostki notyfikorarane:

.lmtytutu TechnlH Budowlanel (iodnoitkr notyffftowana nr i/tEE)
7. Deklarowane vda5ciuro5ci uiytko\ ,€:

Zasadnicze charakterystyki
/\rsp6lczynnik przewodzenia ciepta
Op6r cieplny

)por cieplny
:irubo66

Reakcja na ogien

naSciwo6ci uiyl|rowc
Nie wiecej niz

0.038
Ro

-

twm.Kl

1.90 tm2K,/Wl

dN -150mm, Tl(+lmm)

E

frwaloS6 reakcji na ogie6 w
tunkcji ciepta, warunk6w
atmosferycznych,

Irwalo6d wla3ciwoSci

Nie pogarsza sie w czasie

itarzenia/deoradacii

)p6r cieplny i \,t6p6tczyn n ik

frwalose oporu cieplnego w
fu nkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych,
itarzenia/degradacji

)rzewodzenia cieDta

Irwabse vvtasciwosci : stabilnose
rvymiarowa w okreslonych warunkach

y'Wtrzym alos6 na zginanie

/Wt-zymabse na

y'Wtrzymalog6 na rozciqganie

'ozciqganie/zginanie

Cegradacji

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

temD.

Vaprezenie sciskajqce prry 10 % odksztalcenia

f rwalos6 wytrzymaloSci na
Sciskanie w tunkcji starzenia

Nie zmienia sie w czasie

JrostoDadle do powierzchni czolowvch
)ehanie przy Sciskaniu
i

Jdporno66 na zamra2anie i odmrazanie
)fu gotrwata redukcja grubo6ci

cs(10)70
8S115

TRl

OO

NPD
NPD
NPD

Z[rdnlct ah.r.kt

lfu golwata naeiqkliu,o66

)rzopuszczalnoid lrody
Przepuszczaln 066 pary !,\odnej

fidclwoJcl u*ytkow.

?y.tt/kl
rodE

NPD

obsorpcja undy przy dtugohilalej dytuzji

NPD

rrzenikanie pary vrodncj

NPD

Sz!/wroSC dynamiczta

NPD

rUskalnik izolacyjno6ci od
3rubos6
J2wigk6w udezeniowych (dla
rodl6o)
Scislilvosd
)iqgle spalanie w postaci tarzenia

NPD
NPD
NPD
Brak substancji

Uwalnianie sig subsbncji niebe4iecznych do Srodowiska we$n?trmego

vWascMoid gzytkoue okreSlonego powy2€j wyrobu sq zgodne

niebezpieczlvch

z

zestau€m deklarouanych

wla5ci\ ,o3ci uiytkoury-ch. Ninjejqa deklaracja \,la5ciwo6ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
-okr6slonego

rozpoz4dzeniem (uE)
powyzej.

nr 305n011 ne wyl4czn4 odpowiedzialno$c iroducenia

W imieniu producenta podpisalfa):

2Vr ar ddn, dnia 22,7 2.2O /l 6r.
(miejsce i data)

MS
F&s,fia Ull,'dlJit Sqrcpia/nvtch
Sp.Z o. o.

IABORATORIUIS

Adres strony intemetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjg wtascirirosci u2ytkowych:

hltpl/www.styroplanft r,s,pU

