DEKLARAG'A WLASCIWOSGI UzYTKOTUYCH
Nr 1O-17Ol12lAl1A
1. Niepowlarzalny kod identyfkacyjny typu wyrobu:

FrulEps 7rr438 ;rsAm.Eps Er{ t3r53-T(1f.t (21-w(2}s(5)-p(t O}!Sr { $cs(,t 0)7GDs(70,t2.TRt 0o
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosouania:

3. Producent:
FWls Fabryka Wynobr'w Etyropianowych 3p. z o.o.
Telefony:

ul. Drukarska 4, 96-300 2yrard6tw
+4E 46 E55 tlE E1. +4 46 E55 40 30 Emait:

5. System($ oceny i weryfikacji stalych utaSciuosci u2ytkovrych:

6a. Norma zhannonizouana:

EN 13{63:2O{2+A1.2015

"Wyroby

do izolacii cieplnei w budownictwie.

Jednostka lub jednostki noMkourane:

.lnstytutu Techniki Budowlanej fiednostka nott/fikowana nr {rB8)
7. Deklarowane nda6ciuosci u2ytkorae:

Z*adnicze charakterystyrki

fiaSciwo6ci utt/d(owe
Nie wiqcej ni2
0.038 twm.Kl

nAp6lczynnik przeuodzenia cieph
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Irwaloii wlaiciwo3oi

Nie pogarsza sig w czasie

tt,lizenialdegradaci
Irwalo56 oporu cieplnego w
tunkcji cieph, warunk6w

rtmosferycaydt,
ttarzenialdegradaci

)p6r cieplny i ursp6lczynnik
,rzevrodzenia deDb
frwalos6 n tasciuosri: stabilnosc
rymiarorea w okeslonycfi ryarunkacfl
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\laprezenie Sciskaiece przy 10 % odksztatcenia

,Wtrzymalos6 na
tozciryanielzginanie

Nie zmienia sig w czasie

cs(l0)70

/ty'yt-4ymalo66 na zgina nie
r'Vytrzymalosc na roz(J,ryanie

)rostopadle do powierzchni czolowvctl

)ebanie przy Sciskaniu

f nvaffi 6 nyt-zf malosci na
idskanie w tunkcji starzenia i
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Dtugotrrvala redukcja grubo6ci

zamtdanie i odm.a?anie

8S115
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ta6ci6ciu4rtl(ffe

Z*adnicze charaKery/.qfi i
ilrgotwala
hzepuszczalnos6 wody
PrzepuszczalnGe pary yvodnej
nbkaZnik izolacyjnosci od

lznigk&v uderzenio^4ycfi (dla

nasi4Hinor66

nodq
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o,bsorpcja wody przy dtugotrvalej dytuzii
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trzenikanie pary wodnej

NPD

SZ!/wno66 dynamiczta

NPD

Grubosd

NPD

SciSliwos6

NPD

'odl6q)
Jqgtre spafanie w pca,tad 2arzenia
Uwalnianie sig substancji niebezpiecmydr do Srodowiska

wewngtaego

NPD
Brak substancji
niebezDieczrvc*l

\ /hscilvDsci uzytkorve okreslonego pou/y2ej lvyrobu sq zgodne z zestrau,em deklarowanych
wtaSciu,osci uiy{kourydr. Niniejsza deklanacja vftSciu,o6ci u2ytkouyc}r wydana zoslaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 3OSl2O1'l na wld4czne odpowiedzialno66 prcducenta okreslonego
po$tt2q.

W imieniu produoenla podpisalca):

Agnieszka Gelei Pelnomocnik Zarzedu ds. Jakofci
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Adres strony inlemetos€j na kt6rej udost€pniono ninieiszq deklaracje u,ta6cir ,o6ci u2ytkorrrych:

hft p//wwu.sit/ropianftvs.pU

