DEXTARAGJA WLASG|rUO6GI U2YTXOWYGI{
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1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Flfs-lP3 70.03r

FASADA.EPS Et{

r3t63.T(l).L(2}W(2Fr(5).p(r0}BS11s.CS({0)70.D9(70,r2.TR't00

2. Tamierzone astosowanie lub zastosoM/ania:

lzolacla cieplnr w budownictwie.
3. Producent:

Wyob6w Styropianowych Ep. z o.o.
ul. Drukarska 4, 08-300 2yrardriw
+48 46 E55 4E El, +4E 40 E55 40 30 Emait: bluro@tyropianftvs.pt
FUl,s Fabryka

Telefony:

5. SystemGy) oceny i vreryfikacji stalych urta5chao5ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163:2O{2+A{:2015 ,IUyroby do izolacii caeplnei w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikou€ne:

'lnrtytutu Technltl Budoulencl (ledno$k. noqfiftow.n. nr

l4ft]

7. Deklarowane \,\ila6ci\,vo6ci u2ytko\i/e:

Zasadnicze charakteryrtyrki

SaSciwo6ci uiy0(owe
Nie wigcej niZ
0.038 IW/m.Kl

n sp6lczynnik prze\,wdzenia ciepta

Cp6r cieplny

)p6r cieplny
frubo56

ieakcja na ogien
IrwabSd reakcji na ogien w
Lnkcji ciepta, warunk6w
rtmosfe rycznych

Rp
dN

-

7,10 Im2K/Wl

-270mm, Tl(+lmm)
E

Irwdodti wla,iciwoSoi

,

Nie pogarsza sig w czasie

;tarzenia/deqradacii
frwalo66 oporu cieplnego w
funkcji ciepb, warunk6w
etmosferycznych,

ltarzenia/degradacji

f,p6r cieplny i u/sp6bzynn ik
)rzewodzenia cieDta
frwab56 \,faSciwosci : stabilnosc
Mymiarowa w okreslonych warunkach

ozciqganie/zginanie
Inaralosc wytrzymalosci na
Sciskanie w funkcji starzenia i
Cegradacji

os(70,-)2 (3

:emD.

\aprezenie Sciskaj4ce przy 10 yo odksztalcenia
/WtrzymaloSC na

Nie zmienia sie w czasie

y'WFzymalosc na zginanie
y'Whzymaio6c na rozciqganie
trostopadle do Dowierzchni czolowvch
PeEanie przy Sciskaniu
SdpomoS6 na zamraZanie i odmrazanie
ffu got\arala redukcja grubo6ci

cs(10)70
BS115
TRlOO
NPD
NPD
NPD

2w

Zasadnicze charakterystyki

rrzepuszczalnoSc \ryody
Przepuszczaln 056 pary wodnej

dwkaZnik izolacyjnosci od
CZwigk6w udezeniowych (dla

Wa6ciwo6ci uiytkowe

)fu gotnvala nasi4kliraoS6 wodq

NPD

qbsorpcja wody przy dtugotnvalej dytuzji

NPD

rrzenikanle pary wodnej

NPD

Sztywnose dynamicma

NPD

3rubosc

NPD

)odl6s)
SciSliwoS'5
:i4g{e spalanie w postaci zarzenia

NPD
NPD
Brak substancji

Jwahianie sie substancji niebe4iecznych do Srodowiska wewnetraego

\

niebezoiecz|vch

z zesta\rtem deklarowanych
uiytkowych. Niniejsza deklalacja wtaSci\ Dsci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
^csci
(UE) nr 305t2011 na wy{qczn4 odpowiedzialnosc producenta okreSjlonego
rozpozedzeniem
/lasci\

Dsci u2ytko\we okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne

\ ,lasci\

powyzej.
W imieniu producenta podpisalca):

Pelnomocnik

2yrard6w, dnla 22.72.2O/16r,
(niejsce i data)
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Vt'/dir *y?iuwttdt

Sp. Z

o. o.
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Adres strony interneto\ rej na kt6rej udoslgpniono niniejszq deklaracjg wtasciunsci uZyikowych:

ht{p Jlwww.rtyroplanftr$.pU

