DEXLARAGJA WTASGruOSGI UzYTXOWYGH
Nr 1$22Ot1212O16
1. Niepowtazalny kod ideniyfikaryjny typu wyrobu:

Fru$EPS 70.038 FASADA.EPT En { 3{ o&T(.t ).L(2)"tt(2}S(5}.p(r

0}!9{ l5.cs(10)7o.Ge(7o,.)2.TRt

2. Zamierz.one zastosowanie lub zastoso\ /ania:

3. Producent:

Fabryka l,Uyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 96-300 2yrardriw
Telefony: +rtE rto E55 48 E{. +4E 48 655 /|o 30 Emait:
FW1S

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych \ ilasci\ o6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13103:2012+A1:2015 owynoby do izotacii cieplnei w budownictwie.
Jednostka lub jednostki noMko$rane:

.lncq/tutu Tcchnlkl Budowlrncl (lednor(ta notyflhowana nr {{tE)
7. Deklarowane \,\,fa6ciwo6ci uivtko\ /e:

Zaradnicze chalakterystyki

lna5ciwo5ci uiytkowo
Nie wigcej ni2
0.038 IW/m.Kl

/\lsp6lczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r ciephy
3rubo56

Reakcja na ogiei

trwalos6 reakcji na ogien w
tunkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych

RD
dN

-

5,75

In2K,/W

-220mm, Tl(+lmm)
E

Irwdo66 wlaioiwo$oi

,

Nie pogarsza sig w czasie

;tarzenia/deoradacii
frwalos6 oporu cieplnego w
fu nkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych,
rtarzen ialdegrad acji

CpOr cieplny i \irrsp6bzynnik

crzewodzenia cieDla
Irwalo66 ufasciwosci: stabilnosd
rymiarowa w okreslonych warunkach

frwabse wytzymalosci na
iciskanie w funkcji starzenia i
Jegradacji

DS(70,-)2 (s 2%)

€mp.

Naprezenie Sciskajece przy 10 % odksztalcenia
AlytrzymaloS6 na
'ozciEganie/zginanie

Nie zmienia sie w czasie

/Wtrzymalosd na zginanie
/Vytrzymalos6 na rozciqganie
)rostopadle do Dowierzchni czolowvch
Pebanie przy 6ciskaniu
Cdpomos6 na zamrazanie i odmraZanie
)tugotrwata redukcja grubosd

cs(10)70
8S115

TRl

OO

NPD
NPD
NPD

oo

Zasadnaczo charakterystt/ki

PrzepuszczalnoS6 wody
rrzepuszczalnoS6 pary wodnej
Wskaznlk izolacyjnosci od
dzwigk6w uderzeniowych (dla

rodl6s)

l$aSciwofci uiytlowe

)fu gotnnrala nasiqldiwosd u.odq

NPD

qbsorpcja wody przy dlugotrwalej dytuzji

NPD

P.zenikanie pary wodnej

NPD

Sztyr,wroS6 dynamiczta

NPD

3rubos6

NPD

Sdsliwosc

NPD

SiAgle spalanie w postaci zazenia

NPD
Brak substancji
niebezpiecznvch

Jwalnianie sie substancji niebe4iecznych do Srodowiska we\,vnetrmego

v1/hscivrosci uzytkowe okreslonego powytej wyrobu sq zgodne

z

zestau€m deklarovranych

vt asci!\rosci uiytkowy_ch Ninjgjgzg deklaracja rvlaSciuo6ci uiytkov\ych wydana zostaje zgodnie z
'okdslonego

rozpozqdzeniem (UE)
powytej.

nr 305/2011 na wyfqcznq

odpowiedzialnosd producenta

W imieniu producenla podpisalca):

,*WW*,,,
Adres strony intemetov\Ej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjg wlascivrrcsci uzytkolrrych:

http:/www.styropia nfrvs.pl/

