DEKLARACJA WTASCITUOSG| U'YTKOWYCH

Nr 1O-26O11212O16
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

Fabrykr lityrob6w Styropi.nowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4,00-300 2yrardriw
+4E 4S E55 r|E E{, +4E 46 E55 40 30 Email: biuro@tyropianfws.pl
FW18

Telefony:

5. System(-y) oceny iMreryfikacji stalych \ ra6ci\ o6ci u2ylkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3{63!20{2+A1:20{5 ,Iuyroby do izolacii cioplnoi w budownictwle.
Wyroby ze styropianu (EP$) produkowane fabrycznie. Specytlkacla'
Jednostka lub jednostki noMkowane:

olmtytutu Tecftnlkl lsdowlrnol (lcdnostta noqnkof,rrr nr l4Et)
7. Deklarowane \ ilasci\ oSci uiMkoue:
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Reakcja na ogieri
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rozciqganie/zginanie
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lciskanie w funkcji statzenia i
Cegradacji

Nie zmienia sie w czasie
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Nie pogarsza sig w czasie
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)ebaniq przy Sciskaniu
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f,dDomosc na zamrazanie i odmra2anie
)tugotrwaia redukcja grubo6ci
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Zasadnicze charakterystyh

Przepuszczalno66 wody
rrzepuszczalnoSC pary wodnej

Wa6ciwoici stytkowo

)fugotwata nasiqkliwosd r rod4

NPD

Absorpcja wody przy dtugotn alej dytuzji

NPD

Przenikanie pary wodnej

NPD

Sztywn056 dynamiczna

NPD

{\Iskaznik izolacyjnosci od
3ruboSe
Ca/vi?k6w uderzeniowych (dla
SciStiwose
codl6s)
3iqgle spalanie w postaci Zarzenia

NPD
NPD

Jwalnianie sie substancji niebezpiecznych do Srodowiska weranetr2nego

NPD
Brak substancji

niebezDieczlvch

\MaSciwosci uzytkou'e okreslonego powyiej wyrobu sA zgodne z zestav\,em deklarowanych
wlascir,\oici uiytkowych- Niniejsza deklaracja wfasci\ /o6ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wy{4cznA odpowiedzialnosc producenta okreslonego
powyZej.

W imieniu producenta podpisat(a):

2yrard6w, dnla 22.12.2O16r.
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na kt6rej udostepniono niniejszq deklaracje wta5civr/o5ci uiytkowych:

http://www.s9ropia nfrvs.pU

