DExLARAcJA wr.a6cmo6cr
Nr 10-25,0nzm',6
1

u2vuowvcx

. Niepowtazalny kod identylikacyjny typu wyrobu:

FH&EPS 70-0tE FA$ADA.EPs Elr r3{63-T(1Fr(2}W(2}S(5}.P(.r0}rS,Hs.CS(,r0)70.DS(70,.}2.TRI00

2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacia caeplna w budownictwio.
3. Producent:

FWS Febryka luyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
Telefony:

ul. Drukarska 4, 96-300 2yrardriw
*4E 40 E55 4E 61, +.lE.lO E55 4ll 30 Email: biuro@tt/ropianturs.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych wla6civroSci u2ytkou^/ch:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163:2O12+At!2015 ,fVyroby do azolacii caeplnol w budownictwae,
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrtrcznie. $pecyfkacia'
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

rlnstytutu Tcchnlkl Budowl.n.l (lcdnoltkt noqilhow.n. nr l{tE}
7. Deklaro\ Ene wla6cirrrto6ci u2ytkovrc:

Zasadnicze char.kterystyti

Unaicawo6ci ulytl@we
Nie wiecej niz

/\rsp6lczynnik przewodzenia ciepta
Cp6r cieplny

)por cieplny
iruboSd

,tmosferycznych

Ro
dN

-

6.55

tm2PW

-250mm, Tl(+lmm)
E

Reakcja na ogierl

Irwalosc reakcji na ogiei w
tunkcji ciepla, warunk6w

0.038 IW/m.Kl

frwalo*i wlaiciwoSci

Nie pogarsza sig w czasie

,

ltarzenia/deoradacii
frwalos6 oporu cieplnego w
tunkcji cieph, warunk6w
rtmosferycznydr ,
rtarzenia/degradacji

)p6r cieplny i !tsp6bzynnik
rrzewodzenia cieola
frwalosd u*asciwosci : stabilnoS6
ruymiarowa w okre5lonych warunkach
emD.

f,laprg2enie sciskai4ce przy 10 % odksztalcenia

,l\lytrzymafos6 na
'ozciQganie/zginanie

trwalosd wytrzymalo6ci na
iciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

/Wtrzymalosc na zginanie
/VyFzymalose na rozciaganie
)rostoDadle do powierzchni czolowch
>ehanie przy Sciskaniu
Cdoornosd na zamra2anie i odmra2anie
Dtugotrwa+a redukcja grubosci

Nie zmienia sie w czasie

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

cs(10)70
8S115

TRl

OO

NPD
NPD
NPD

Zasadnicze charakt3lysttfti
Dfu

PrzepuszczalnoSd wody
Przepuszcza lnosd pary wodnej

lna6ciwo6ca utytftowe

gotrwala nasiEldiwos6 vtod4

NPD

o'bsorpcja wody przy dlugotwalej dyfuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

Szty\rn056 dynamicaa

NPD

Jzwigk6w ud etzeniowyeh (dla

GruboS6

NPD

)odl6s)

Sustiwose

NPD

/Vska2nik izolacyjnosci od

]iqgle spalanie w postaci 2arzenia
Uwalnianie sie substancji niebe4iecznych do Srodowiska wewnetrznego

NPD
Brak substancji

niebezpiecmych

Vlflaiciri\logci uiytkor,\,e okre3lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zesla\ivem deklarovvanych
o6ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wfa6ci\ /o6ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wy,lqcznq odpowiedzialnos6 producenta okreSlonego
powyiej.

v\ifaSci\

W imieniu producenta podpisalca):

(nhjsce i data)

^*wW**,,,
Adres strony intemelo\,\€j na kt6rej udostgpniono niniejszq deklaracje wla6ciun5ci u2ytkovyych:

http://www.styropianft vs.pU

