DEXLARACJA WTASGruOSGI UzYTXOIIYGH
1. Niepow{azalny kod identyfikacyjny typu nyrobu:

Fw&EPs 70.03E FASA0A.EPS EN 13103.T(l)Fl(2>W(2>s(5).P(r0FEs{'15€S(10)70.D490,42-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:
FIUS Fabryka Wyrobriw Styropianowych Sp. z o.o,
: +4E

ul. Drukarska 4 00-300 2lnardriw
46 E55 4E Et. +4E 40 E55 40 30 Emait:

5. Systemty) oceny i u/eMkacji stalych wiasciurosci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+4l:2015 ,Wyrcby do izolacji cieplnej w budownictwle.
Jednostka lub jednostki no$kowane:

rlnetylutu Tcchnlkl Budowlr||.t gcdnor(ta notynkowrnr nr {4tt)
7. Deklarowane wlasciwo6ci uiMkow:

Zasadnicze charakteryetyki

Wa6cawo6ci uitiu(owe
Nie Wecej ni2

/\rsp6lczynnik przewodzenia ciepla
Cp6r cieplny

)p,6r cieplny

fruboSe

0.038
Ro
dN

-

7,60 tm2K,rw

-290mm, T1(+llllln)

ieakcja na ogiei
Irw"los6 reakcji na ogief w
unkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznycfr,
rtarzenia/deoradacii
frwaloS6 oporu cieplnego w
tunkcji cieph, warunk6w

ttmosferycznych,
;tarzenialdegradacji

E

lrwdosii wlaiciwoSoi
f,p6r cieplny i \,vsp6bzynnik
rrzewodzenia ciepfa
frwalosd v\dasciwosci: stabilnosc
wymiarowa w okreslonych warunkach

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

Nie pogarsza sig w czasie

Nie zmienia sig w czasie
DS(70

,-)2 (<

.emp.

\apr€Zenie Sciskajqce przy 10 % odksztalcenia
/Wt-zymalos6 na

twm Kl

rAfhzymalo36 na zginanie
y'\ryt-zymal066 na rozciqganie
rrostoDadle do oowierzchni czolowvch
tekanie przy Sciskaniu

)dpomoSd na zamrazanie i odmrazanie
)tugotrwata redukcja grubosci

cs(10)70
BS115

TRl

OO

NPD
NPD
NPD

2o/o)

Zasadnicze charakterystyki

rrzepuszczalnoS6 wody
Przepuszczaln056 pary wodnej
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lzwigk6w udeeeniowych (dla

Ha6ciwoSci uiyt{<owe

)fu gotrwa+a nasiqkliwoS6 wod4
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Brak substancji
niebezpiecznych

Uwalnianie sie substancji niebe2piecznych do Srodowiska wewnetrztego

sq zgodne z zestau,em deklarowanycn
osci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpoz4dzeniem (uE) nr 305/2011 na wylqczne odpowiedzialnosc producenta okrC6ronego
vwasciv\,osci uiytkovv€ okreslonego powy2ej wyrobu

vvlasci\

powyZej.

W imieniu producenta podpisalca):

Agnieszka Gelcj- Pelnomocnik Zarzqdu ds. Jakofca
(im

(miejsce i data)

FMa Wbtu

FWs
Stytopiatrlyyycft Sp.
Z o. o.

TABORATORIUM

Adres strony inlernetowej na kt6rej udostQpniono niniejsze deklaracjq w{ascirirroSci uzytkowych:

hft p://www.styropianftvs.pl/

