DEKLARAcJA
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1

. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FW$EPA 70'030 FAgADA.EPS EN 1316&T(1).L(2FW(Z}S(5).P(1oFlS{15.G9({0)70.DS(70r4e.TR100

2. ZamieE.one zastosowanie lub zastoso\ rania:

kol.cia cioplna w budownictwie,
3. Producent:

Fabryka Wynob6w Styroplanowych Sp. r o.o.
ul. Drukarska 4,96-300 2ynard6w
+4E 48 E55 rlE 61, +4E 46 E55 40 30 Email: biuro@tyropi.nftys.pl
FUUS

Telefony:

5. Systemfy) oceny i \,rieffkacji stalych \ivlaSciwo5ci uiytkowych:

3
6a. Norma zhanrpnizowana:

EN {3{63:20{2+A{:2O15

"Wyrroby

do izolacii cieplnei w budownictwie.

Jednoslka lub jednostki noq/fikowane:

rlmtytutu Tochnltl Sudowlanel 0cdno3tk. noqflbwa|r. nr tlEEf
7. Deklarowane vvlasciwosci uiytkou,e:

Zasadnicze charakterystXti
ivspolczynnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

)pdr oieplrry
3rubotl6

rtmosferycznych

Nie wiecej niz
0.038 IWm KI
Ro

-

5.50 Im2K./Wl

dN-21omm, T1(a1mm)
E

Reakcja na ogien

frwalosc reakcji na ogied w
tunkcji ciepta, warunk6w

Wa6ciwc6ci uiytkowe

Irwdod{! wladciwofci

Nie pogarsza sie w czasie

,

;tarzenia/deoradacii
frwalosd oporu cieplnego w
unkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych,
rtarzenia/degradacji

Cp6r cieplny i vvsp6lczynn ik

rrzewodzenia cieDta
trwalos6 \ tasciwosd: stabilno66
w okreslonych warunkach
^/ymiarowa
iemD.

rlaprq2enie Sciskai4ce przy 10 % odksaabenia
y'Wfzymalosd na zginanie
/Vytrzymabse na
/Wt-zymalo56 na rozciqganie
'ozcieganie/zginanie
)rostooadle do Dowierzchni czolowvch
retsanie przy sciskaniu
Irwato66 wytrzymalo6ci na
f,doomosd na zamrazanie i odmrazanie
Sciskanie w funkcji starzenia i
)fu gofwah redukcja grubosci
degradacji

Nie zmienia sie w czasie

DS(70,-)2 (< 2%)
cs(10)70
BS115

TRl

OO

NPD
NPD
NPD

Zasadnicze charaktery/styki
Dfu

rrzepuszczalnoSC wody

l$asciwoaci ulrtkowe

gobwala nasiqldiwos6 r'vodq

NPD

.\bsorpcja wody przy dlugotrwalej dytuzji

NPO

rrzenikanie pary wodnej

NPD

3ztywno66 dynamiczra

NPD

C2wigk6w uderzeniowych (dla

3rubosc

NPD

rodl6o)

SciStiwosc

trzepuszczalnos6 pary wodnej
r/Vska2nik izolacyjno5ci od

liqgle spalanie w postaci zarzenia
Jwalnianie sie substancji niebe4iecznych do Srodowiska wewnetrznego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezDiecz|vch

\Allasciwoici uiytkov\re okreslonego povly2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarou/anych
wfasciwosci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6civr/osci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozponqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wy{ecznq odpowiedzialno6d pruducenta okreslonego
powyzej.
W imieniu producenta podpisalfa):

Pelnomocnik

ds. Jako6ci

danowisko

,*WW*,,,
Adres strony intemetoM,ej na kt6rej udostepniono niniejszq deklaracjg rrvla6ciwo6ci uzytkolrrych:

ht{p://www.styroplanfws.pl/

