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. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu r/\ryrobu:
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2. Zamietzone zastosowanie lub zastosor,vania:

3. Producent:

Fabryka lVyrob6w Etfopianowych Sp. z o.o.
uL Drukar$ka 4, S6-300 2yrard6w
+48 46 855 4E E1, +4E 48 E55 40 30 Email: biuro@styropianftirs.pt
FUUS

Telefony:

5. System(-y) oceny i \i\ierytikacji stalycfr wfa6ciraoSci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2O12+A{:2015 oWyrroby do izotacii cieplnel w budownichrie.
lvyroby re stt/ropianu (EpS) produkowane frbryEznio. Spect/fikacla'
Jednostka lub jednostki noMkovyane:

rlnrQ utu Tochnlkl Budowl.nel (lodnodt noty0lowtna nr t4Ct)
7. Deklarowane wlaSciuo5ci uivtko!\E:

Zasadnicze charakterystyki

Ha6ciwo5ci uiyf*owe
Nie wiecej ni2
0.038 W/m Kl

/Vspolczynnik przewodzenia cieph
Cp6r cieplny

)p6r cieplny
inrbo36

Reakcja na ogien

Irwalosc reakcji na ogien w
fu nkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych

Ro
dN

-

5,00

tm2riw

-190mm, Tl (+lmm)
E

Irwdo36 wlaiciwoici

,

Nie pogarsza siE w czasie

;tarzenia/deqradacii
Trwalosc oporu cieplnego w
tunkcji cieph, warunk6w
atmosferycznych ,
starzen ialdegradacji

Cp6r cieplny i ranp6lczynnik

)rzewodzenia cieDta
trwalos6 \4fascirr'/osci: stabilnosc
rymiarowa w okeslonych uarunkach

'ozciqganie/zginanie
Irualo56 wyt-zymaloSci na
iciskanie w funkcii stazenia i
legradacji

DS(70,-)2 (s 27o)

emD.

Naprezenie Sciskajqce przy 10 % odksztalcenia
/WtrzymaloSe na

Nie zmienia sie w czasie

AtltrzymaloSd na zginanie
/Uytrzymaiosc na rozciqganie
)rostopadle do Dowierzchni czolowvch
Petsanie przy Sciskaniu
Cdpomos6 na zamrazanie i odmrazanie
Dfu gotrwala redukcja grubosd

cs(10)70
8S115

TRl

OO

NPD
NPD
NPD

Zasadnicze charakterystylri

)rzepuszczalnoSC w0dy

)rzepuszczalnos6 pary wodnej
/Vskaznik izolacyjnosci od
CZwiek6w uderzeniowych (dla

)odf6s)

Wa6ciwo6ci u*yrtkowe

)fu gotrwa+a nasi4kliwosd wodq

NPD

Absorpcja wody przy dtugotwalej dytuzji

NPD

Przenikanie pary wodnej

NPD

Sztyrrm056 dynamicaa

NPD

3rubo56

NPD

ScistirrvoSe

Oiqglg spalanie w postaci 2arzenia

Jwalnianie si? substancji niebepiecznych do Srodowiska wewnetrrlego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezpieczlych

\Ma6cirm6ci u:ytko\,I€ okre5lonego powy'iej \ ryrobu sq zgodne z zesta\ ,em deklarowanych
!\,taSciwoSci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja \ raSci\^o6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE)
powyzej.

nr 305/2011 na wy{qcznq

odpowiedzialnogc producenta okreslonego

W imieniu producenta podpisalca):

Agnaosrka Gelej- Pelnomocnik Zarzedu ds. JakoSca
(imiq

n azwisko- sl a nowisko)

2y t ar ditw, dnla 22.1 2.2O I 6r.

*wffi*,",
Adres strony intemetowej na kt6rej udostepniono niniejszq deklaracjg uiaSci\rvosci u2ytko\ ych:

http://www.styropianfrvs.pU

