DEXLARAGJA WLA6C|IUO5CI UZYTXOTUYGH
1

. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWgEPS 7O.03E FASADA.EPS

t

15{ 6r-T(,r )-L(2HU(2hr(5).p(r o>BS't.t 5.cs('t o)70-Ds(ror-)2.TR100

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacia cioplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka
Telefony: +4E

lYyobriw Styroplanowych $p. z o.o.

ul. Drukarska 4, 06-300 2ynardriw
40 E55 4E Et, +4E 46 855 40 30 Email: biuro@tyropirnftE.pl

5. System(-y) oceny i wery{ikacji stalych wlascir,\/o3ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163fl012+Al!2015 olvyroby do izolacii cieplne, w budownactwie.
luyroby ze styropianu (EP$) produkow.ne fabrycznie. Specyftkacja'
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

rlnrtytutu T.chnlkl hdowlanol (lodno3tkr noq/nftow.l|a nr {{EE}
7. Deklarowane wlaSci\lo6ci u2Mkowe:

Zasadnicze charal(erystyki

Wa5ciwo6ci uiytlowe
Nie wiecej ni2
0.038 twm-Kl

l/sp6'{,czynnik przewodzenia ciepla

Cp6r cieplny

)por cieplny
fnrboSc

RD
dN

Reakcja na ogien

-

6.30 f m2Klw]

-240mm, Tl(almm)
E

Irwalos6 reakcji na ogien w
Unkcji ciepla, warunkOw
mosferycznych,
rtarzenia/deoradacii

fru|alosc oporu cieplnego w
tunkcji ciepla, warunk6w
atmosferycznycft,
starzenia/degradacji

Irwdo*l

wlaSoiwo6oi

Cp6r cieplny i u6p6lczynn ik
)rzewodzenia cieola
frwa{ose u,iasciwosci : stabilno6e
ivymiaro\ |a w okreslonych warunkach

Irwabse wytrzymalosci na
lciskanie w funkcji starzenia i
Jegradacji

Nie zmienia sig w czasie

DS(70,-)2 (< 2yo)

3mo.

Naprezenie Sciskaj4ce przy 10 % odksztalcenia

r'Vfrzymabse na
'ozciqganie/zginanie

Nie pogarsza sig w czasie

/Wtrzymal066 na zginanie
/Vytrzymalo5d na rozciqganie
trostooadle do Dowierzchni czolowvch
Pebanie przy Sciskaniu
Cdpomosd na zamrazanie i odmrazanie
Dfu gotrwala redukcja grubo5ci

cs(10)70
8S115
TRlOO
NPD
NPD
NPD

Zaradnicze charaktery/styH
)fu

PrzepuszczalnoS6 wody
rrzepuszczalnosC pary wodnej
|/\rskaznik izolacyjnosci od

I$aSciwo6oi u4/tkowe

gorwah nasiekliwosc wodE

NPD

qbsorpcja wody przy dtugofwalej dytuzji

NPD

Przenikanie pary wodnej

NPD

Szlywn056 dynamiczta

NPD

3ruboS6

NPD

d2wigk6w udeneniowych (dla
oodl6s)
SdSliwo66
Ciqgle spalanie w postaci zanenia

NPD

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnetrznego

NPD
Brak substancji

niebezoieczrvch

\Mascirrrosci uZytko\^re okreslonego powyZej uryrobu sq zgodne z zesta\ ,em deklaro\ ranych
wlaScivt/orici uiytkowych. Niniejsza deklaracja rrrilaScirivo5ci uZytkovvych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 305/201 1 na wylqcznq odpowiedzialnos6 producenta okreslonego
powy2ej.

W imieniu producenta podpisat(a):

FWs

'**^*'o'*'*'..o'

o'

Adres strony intemeto\ ,ej na kt6rej udostQpniono niniejszq dektaracjg rirrla$civrosci uzytko\ rych:

http:/lwww.rtyroplanf rvs.pl/

