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1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FW&EPS 70,038 FASADA-EPS Ell t
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2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:
FIUS Fabryka Wyrobow Styropianowlrch Sp. z o.o.
Telefony:

ul. Drukarska 41 96-300 2Yrardriw
+4E 4O 855 48 8lr +4E 4O E55 4ll 3O Email: biuro@tyropianturs.pl

5. Systemcy) oceny i weryfikacji stalych wla6ci\i\o5ci uzytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana;

EN 13163!2012+Al:2015 rluyroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
Ulyroby re stJnopitnu (EPS) Produkowane fabr!/cznie. Spoct/ftktcla'
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

elmtytutu Trchnlkl ludowlanrl (lcdnoctke notyihowana nr {tlEE}
7. Deklarowane \irra6ci\,rosci uiytkor,ve:

Zaradnicze charalderystyki

lnaSciwo6ci uiyo(owe
Nie wiecej ni2
0.038 lWm.Kl

/\lsp6lczynnik przewodzenia ciepta

f,p6r cieplny

)por creplny
3rubo!6

RD
dN

-

6,05 Im2K/w.l

-230mm, T1(*lmm)

leakcja na ogien
IrwatoS6 reakcji na ogien w
fu nkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych ,

Irwdo&! wla$iwoSci

Nie pogarsza sie w czasie

{azenia/deoradacii
lrwalos6 oporu cieplnego w
fu nkcji ciepta, warunk6w
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

f,p6r cieplny i \r6p6tczynnik
rrzewodzenia cieota
frwaloSd rl\fasciwosci: stabilnosc
,vymiarowa w okeslonych warunkach

f rwalo66

wytzymaloSci na

lciskanie w funkcji staeenia i
legradacji

DS(70,-)2

(<2W

emD.

Napre2enie Sciskajqce przy 10 % odksztafcenla
/\tytrzymalos6 na
fozciqganie/zginanie

Nie zmienia sie w czasie

/Whzymalos6 na zginanle
/Wtrzymalosc na rozciqganie
rrostoDadle do Dowierzchni czolowch
Dekanie przy Sciskaniu

cs(10)70
8S115
TRl

OO

NPD

cdoomose na zamrazanie i odmrazanie

NPD

Dtugotrwata redukcja $ubo6d

NPD

Zasadnicze charalrteryrtyki
Dfu

trzepuszczaln056 wody
Przepuszczalnos6 pary wodnej

Wa6ciwo6ci u4/tkowe

gotrwala nasialdiwoS6 uod4

NPD

orbsorpcja wody przy dlugotrwalej dyfuzji

NPD

pary

wodnej
"rzenikanie
Sztywn056 dynamiczta

NPD

,twiek6w uderzeniowych (dla

3ruboSC

NPD

,odtoo)

Sci6liwos6

NPD

d\rskaznik izolacyjnosci od

NPD

)iqgle spalanie w postaci zarzenia
Jwalnianie sie substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewtgtraego

NPD
Brak substancji

niebezDiecavch

V\4asciwoSci uiytkowe okreslonego powy.iej wyrobu se zgodne z zesta\rtiem deklarowanych
wla5ciu/o6ci uiytkowych. Niniejsza deklaracja uia3cir,vo$ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozedzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfecznq odpowiedzialnoS6 producenta okreslonego
powyzej.
W imieniu prcducenta podpisalca):
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Adres strony intemeto\rriej na kt6rej udostgpniono niniejszq deklaracje wlasci\i\osci uiytkowych:

hft p:l/www.rtyropianfu rs.pU

