DEKLARACJA WTASG|WOSCI U2YTXOUYYG1I

Nr 1tt180t12t2016
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FI|9EPS

7O-O3E FASADA.EPS EN 't 3't 63.T('t )-L(2FW(21,S(5).p(r

o}lst't

s-cs(t o)?o.Dq?o,-)2-TR t o0

2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

kol.cla cieplna w budownictwie.
3. Producenl:

FWls Fabryka tYynob6w Styropianowych $p. z o.o.
Telefony: +4E

ul. Drukarska 4, 96.300 lyrard6w
46 E55 4E E{, +4E 46 E55 4{l 3O Email: biuro@tyropianftns.pl

5- Systemcy) oceny i ueryfikacji stalych ura6ciuo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163:20{2+A{!20{5 ,llyroby do izolacli cleptnei w brdownlctwie.
tUyroby z9 styroplanu (EPS) produkowane fabryeznle. Specyfakacla{
Jednostka lub jednostki noMkor,vane:

olnrtytutu TochnlH

ludowl.i.l (l.dnostL nogfikowata

nr t{EE)

7. Deklarowane wta6ciurcSci u2ytkou€:

Zasadnicze charakteryctyki
A/sp6'iczynnik przewodzenia ciepfa

gp6r cieplny

)por oieplny

Nie wigcej ni2
0.038 IW/m.Kl

Im2l(/wl
dr'r-180mm, Tl(+lmm)
Ro

]nrboSe

Reakcja na ogiei

-

4.70

E

Irwalosc reakcji na ogief w
fu nkcji ciepta, warunk6w
rtmosfe rycznych

lUa5ciwo5ci uayU(owe

Irwdo3d wlaSciwoSci

,

Nie pogarsza sig w czasie

;tarzenia/deqradacii

)p6r cieplny

IrwaloS6 oporu cieplnego w
tunkc,i ciepta, warunk6w
almosferycznych,

/Vytrzymaf,o66 na

'ozciqganie/zginanie
lrwafoS6 wyt-zymalosci na
Sciskanie w funkcji starzenia i
degradacji

t/t

sp6lczynnik

r'lymiarowa w okeslonych warunkach
emD.

:tarzenia/degradacji
Naprg2enie Sciskajqce przy 10

i

)rzeYvodzenia cieDla
frwabs6 \,$asciwosci : stabilnoS6

o/o

odksAabenia
/Wt-zymalos6 na zginanie
y'\lytrzymalrosc na rozciqganie
,rostopadle do Dowierzchni czolowvch
Pebanie przy Sciskaniu
JdDornosc na zamraianie i odmra2anie
ftu gotrwata redukcja gruboSci

Nie zmienia sie w czasie

Ds(70,-)2

(s2W

cs(l0)70
BS1t5
TRl

OO

NPD
NPD
NPD

Zasadnicze charakbryityki

rrzepuszczalnoSC wody
)rzepuszczalnoSC pary wodnej

WaSaiwo6ai u*t/tlow€

]ugolrwala nasieklir^rog6 wodq

NPO

Absorpcja wody przy dtugofwalej dytuzji

NPD

Drzenikanie pary wodnej

NPD

Sztywno$6 dynamicaa

NPD

Wskaznik izolacyjnosci od
3ruboSc
Ca,viek6w uderzeniowych (dla
codl6s)
Scisliwosc
3i49lre spalanie w postaci Zarzenia

NPD

Jwalnianie sig substancji niebe4iecznych do 6rodowiska wewngtrztego

NPD
NPD
Brak substanoji

niebezDieczlvch

€

WlasciwoSci uiytko\
okreslonego powytej wyrobu s4 zgodne z zesla\i\,em deklarowanych
vvfasci\,losci u2ytkovrych. Niniejsza deklaracja \idasci\,rlosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 30512011 na wy{4cznq odpowiedzialnosc producenta okreslonego
powyzej.
W imieniu producenta podpisalca):

2yrard5w, dnla 22.12.2O'l 6r.
(miejsce i data)
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Adres strony intemeto\ /ej na kt6rej udostgpniono niniejszq deklaracje udasci\ rcSci uiytkowych:

ht{p :/lurww.styropia nft vs.pll

