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. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ff,l$EPS 7O.03t FASAOA-E?S EN r

31

63.T(l).L(2>W(2)-3(5)-p(rO>BAr rs-CS(i O)7O.Ds(7o,-)2-TRl oo

2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacla cloplna w budownictwlo.
3. Producent:

FIYS Fabryka Wyrobow Styropianowych Sp. z o.o.
Telefony:

ul. Drukarska 4, 96-300 2yrardriw
+4e 46 855 4E E{, +4E 48 855 r||l 30 Email: biuro@tyropianfttr$.pl

5. Systemcy) oceny i lrFryfikacji stalych \ dasciv\iosci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163:2012+Al:2015 olUyroby do izolacii cieplne, w budownictwie.
lUlrroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycrnio. Specyllkacir'
Jednostka lub jednostki noMkor rane:

olnrtytntu Tcchnlll Burlowlancl (lednostkr notyntower. nr l{Et)
7. Deklarorarane nila6cir,\ro6ci u2ytkoue:

Zasadnicze charakierystyki

lf,aSciwoSci uiyt*owe
Nie Wecej niz
0.038 twm.Kl

/Vsp6lczynnik przewodzenia ciepla
f,p6r ciephy

)por cieplny
3rubo36

leakcja na ogien
Irwalo66 reakcji na ogiei w
funkcji ciepla, warunk6w
atmosfe rycznych

Ro
dN

-

5.25

Im2wW

-200mm, Tl (+knrn)
E

Irwdo$o wlaiciwo{ci

Nie pogarsza sig w czasie

,

starzenia/deoradacii

frwalos6 oporu cieplnego w
fu nkcji ciepta, warunk6w
atmosferycznych,

:tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i \isp6bzynnik
)rzewodzenia ciepta
frwalosc r Aasciwosci: stabilnos6
/rymiarowa w okreslonych warunkach

'ozcieganie/zginanie

Irwabse wyfzymalosci na
tciskanie w funkcji starzenia i

legradacji

DS(70,-)2 (s

'emo.

Naprezenie Sciskaj4ce przy 10 % odksztalcenia

/\Mrzymabse na

Nie zmienia sie w czasie

/Whzymalos6 na zginanie
/lrytrzymalosd na rozciqga n ie
)rostooadle do Dowierzchni czolowvch
PeLanie przy Sciskaniu
Cdporno6d na zamra2anie i odmra2anie
Dtugotwala redukcja grubosci

cs(10)70
8S115

TRl

OO

NPD
NPD
NPD

2olo)

Zasadnicze charakteryrtyki
)fu gotrritala nasi4kliwo5e

rrzepuszczalnoSd wody
rrzepuszczalnoSC pary wodnej
Wskaznik izolacyjnosci od
C2wigk6w uderzeniowych (dla

,odl6q)

Wa6ciwo6ci utytkowe
wod4

NPD

Absorpcja wody przy dtugotwalej dytuzji

NPD

Przenikanie pary wodnej

NPD

Sztywnosd dynamicma

NPD

3ruboSc

NPD

Sdsliwos6

NPD
NPD
Brak substancji
niebezDiecznvch

3iEgle spalanie w postaci zarzenia

Jwalnianie sie substancji niebezpiecznych do Srodowiska weunetr2nego

Wa6civro6ci uiytkou/e okre6lonego pou4/2ej wyrobu sq zgodne

z

zesta\nem deklaroraanych

u,fasci\rvosci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja urasciM'osci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozpozqdzeniem (UE)

nr 305/2011 na wyfqcznq odpowiedzialnosi producenta

powyzej.

okreslonego

W imieniu producenta podpisalca):

(miejse i clata)

'*wW**,.,
Adres strony interneto\

€j

na kt6rej udostgpniono niniejszq deklaracjg r^ita6civrosci u:ytkowych:

http://wwwrtyropiailf $rs.pil

