DIKLARAcJA wrrulcmo6cl utwxorwcm
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1, Niepowtazalny kod ideniyfikacyjny typu wyrobu:

?m.tPr 70.0rc tArADA.tpa tN ts,tc!.T(r).L(rlw(tt€(!).p(r0F$r1!.ct(l0)70.Dt(?or.)3.tR1oo
2. Tsmierzone zagtosowtsnie lub zaglosouania:

3. Producsnt:

FIVS

Frbrykr Wyrob6w Styroplanowych Ep. r o.o.
ul. Drukarrka 4 00-300 2yrard6w
El, +4E 40 855 40 30 Email: bluro@tyroplrnlbs.pl

Telefony: +4E 48 855 48

5. Systemfy) oceny i weryfikacji stalych \ivlaSciweSci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN f 3163:2012+A'112015 nUUyroby do izolacii caeplnei w budownictwic.
lflyroby :e stlropianu (EP$l produkowane fabrycznie, Specyfikacja,
Jednostka lub jednostki noMkowanel

rlnr$rtutu Tcchnlkl Budowlanol (Fdnoltk. nottillhow.nr nr

l{!t)

7. Drklarowane !\,lasci\ DSci uiytkovve:

Zarednicze cher.ld.ryr.tyki
Arspolczynnlk przewodzenla oieph
Cp6r cieplny

)por cioplny
:irubod6

leakcja na ogien
frwaloSd reakcji na ogien w
Unkcji cieph, warunkdw

rtmosferycznych,

Weiciwo6ci utyfltowr
Nle wiecej nlZ

0.038
Rp

-

twm.Kl

4.20

tm2x/wl

dN-160mm, T1(IlElm)
E

lrwalodo wla&iwoSoi

Nle pogarsza sig w czasie

ttarzenia/deoradacii

Irwalosc oporu cieplnego w
tunkcji ciepla, warunk6w
rtmosfe rycznycit ,
;tarzen ialdegrad acji

)por cieplny i \ /spolczynnik
)rze\,vodzenia clep+a
frufalo66 r *aSci!rcsci: stabilnosd
,/ymiarowa w okreslonych warunkach

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

lemD.

\,lapre2enie Sciskajece przy 10 % odksztalcenia

/Wfzymalose na
ozciqganle/zginanie

Nie zmienia sie w czasle

fwtrzym aloge na zginanie
Aftrzymalo6d na rozciqganie
rrostopadle do powierzchni czolowvch

cs(10)70
8S115
TRlOO

>etsanie przy Sciskaniu

NPD

iciskanie w funkcji starzenia i

f,dpomos6 na zamraZanie i odmrazanie

NPD

Cegradacji

)fu gotrwata redukcja grubosci

Irwabse wytrzymalosci na

NPD

hordnlcro chenlrteryrQrkl
)fu

trzepuszczalno66 wody
+zepuszczalno6d pary wodnoj

,Wketnik lzolacyjnoSoi od

Cl

Wriclwoicl ulyrtlowo

gotweh nasiqkliwo6d \,!iodq

NPD

Absorpcja uody przy dlugoturaloj dyftzjl

NPD

rzenikanie pary $bdne.l

NPO

Sztywno66 dynemiozna

NPD

3rubogC

NPD

i?k6w uderzoniowych (dla
rodl6o)
Sci6liwo66
3lqgle spalanic w poetaoi 2arzenla

NPD

Jwalnlanie sle substancjl niebe4iecznych do grodowiska wown?traego

NPD
Brak substancji
niobezDieomvch

V1/h6ciuroSci uiytko\i\r€ okr€glonego powytoj \,\ryrobu sq zgodne z zeste\ ,9m deklarounnych
wlaaciu/o3ci u2ytkovqyci. Niniejsza doklaracja vrdaicir,tn$ci ua kourych wydana zostaje zgodnib z
rozporzqdzenicm (uE) nr 305/2011 na wyfqcznq odpowiedzialnosc producenta okreslonego

powyicj.

W imieniu producenta podpisa(-a):

2ynrd6q dnlr 22.,12.2010n
(miejsce

i data)

,*Wffifu/,,,
Adrce slrony intemelouEj na kt6rcj udoatgpniono niniejszq deklaracjg vdaScivro6ci utytkourych:

httpr/,tvww.rtyropl.nfwf

,pU

