DEKLARAGJA WLA$CIWOSCI UiYTXOWYGH

Nr 1O-28O|12J2O1A
1. Niepowtazalny kod iden$kacyjny typu wyrobu:
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2. Zamietzone zastosowanie lub zastosov\ania:

lzolacja cioplna w budownictwle.
3. Producent:

FIUS Fabryka Wyrob6w $tyroplanowych Sp.
Telefony: +4E

!

o.o.

ul. Drukarska 4, 06-300 2yranl6w
46 E55 4E E{, +4E 40 E55 4ll 30 Email: biuro@tyropianftvs.pl

5. Systemcy) oceny i \ /eryfikacji stalych wla6ciuD6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3{63:2012+A{ !2O15 ,Wtrroby do izolacii cieplnei w budownlcturio.
tfroby zo $tyropianu (EP$) produkowane fabqlcznie. Specyfikaclr'
Jednostka lub jednostki noMkowane:

olnrtyilutu Tcchnikl Budowlrn.l flodnortta notyilkournr nr {4Et)
7. Deklarowane wlaiciwo5ci u2vtkov\,e:

Zasadnicze charakterystyki
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Nie zmienia sie w czasie

y'VytrzymalosC na zginanie

r'Wtrzymalosc na rozciqganie
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Petsanie przy sciskaniu
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Zasadnicze charaktery3tyki

PrzepuszczalnoS6 wody

trzepuszczalnos6 pary wodnej

Waiciwo6ci

)fu gotrwala nasi4klir,vo66 wodE
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Absorpcja \,rody przy dtugotrwalej dyfuzji
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orzenikanie pary wodnej
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3rubos6
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Brak substancji

Jwalnianie si€ substancji niebe4iecznych do Srodowiska wewnetnnego

niebezpiecmvci

\Mascj\ osci uiytko\r'le okreslonego powyiej vwrobu sq zgodne z zesta\ ,em deklaroraanych
\,faSci\i\o5ci uzytkowych. Niniejsza deklancja rrrifa3civrosci uzfkowych wydans zostaje zgodnie z
rozporz4dzeniem (uE) nr 30512011 na wyleczna odpowiedzialnos6 producenta okreslonego
powy2ej.
W imieniu producenta podpisatca):
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Adres strony intemeto\,r/ej na kt6rej udostgpniono niniejsz4 deklaracje uraScilvosci uzytkowych:

hft p:f www.$tyropianft trs.pU

