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. Niepowtazalny kod idengdikacyjny typu wyrobu:

FW$EPS 70{136 FASADA-EPS El'r
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2. Zamierzone zastosowanie lub zastoso\ ania:

lzolactia cioplna w budownictwie.
3. Producent:
FW]s Fabryka ltUyrob6w Styropianowych $p. z o.o.
Telefony:

ul. Drukarska 4, 90-300 2yrard6w
+48 46 655 4E E{, +48 46 E55 4ll 30 Email: bluro@3tyropiantuE.pl

5. Systemty) oceny i u,erwkacji stalych v\,ta6ci\rogci uzytkowych:

3
6a. Noma zharmonizowana:

EN l3{O3:2O12+Al!20{5 ,IVyroby do izolacii cieplnoj w budownictwie.
Wyroby re sttnopianu (EPS) produkowane fabrycunie. Specyfikacla'
Jednostka lub jednostki notyfikowa ne:

olmtytutu Technlkl Budowlrnel (tsdno.tl. notyn|(ff.n. nr l4lt]
7. Deklarowane w{a6ciuro5ci u2vtkou,e:

Zasadnicze chalakterystyki

WaScawo6ci ulyd(owe
Nie Wqcej niz
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/\tsp6lczynnik przewodzenia ciepla
Cp6r cieplny

)por cieplny
iruboSc

leakcja na ogien
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trwalos6 reakcji na ogief w
funkcji ciepta, warunk6w
rtrnosferycznycfi
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Irwdoid wladciwoici

Nie pogarsza sig w czasie

,

;larzenialdeoradacii
Cp6r cieplny i vrrsp6fczynn ik

lrwaloS6 oporu cieplnego w
tunkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych ,
rtarzen ialdegradacji

laprgzenie SciskajEce przy 10
iwb-zymalosc na
'ozciEganie/zginanie

frwalosc wytrzymabsci na
lciskanie w funkcji starzenia i
Jegradacji

Drzev\rodzenia cieDla

IrwaloS6 u*aSciritroSci: stabilno66
,rymiarowa w okeslonych warunkach

Nie zmienia sig w czasie

DS(70,-)2 (<

temD.
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odksztalcenia

cs(10)70

y'Wtrzym al,os6 na zginanie

8S115

y'Whzymalos6 na rozciEganie
orostoDadle do Dowieechni czolowvch
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Petsanie przy 6ciskaniu

NPD

3dpomo56 na zamrazanie i odmrazanie
Dlugotrwafa redukcja grubosci

NPD
NPD

2olo)

Zasadnicze charekterystyki

Przepuszcza InoSC wody

Przepuszczalnosc pary wodnej

Wa6ciweici ulgkowe

)fu gotrwala nasi4klitivosc wode

NPD

qbsorycja wody przy dtugofwalej dytuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

/Vskaznik izolacyjnosci od
Jzwi gk6w uderzeniowych (dla

Sztyuno56 dynamicma

NPD

GruboSc

NPD

rodl6s)

5 ClSllVr/OSC

3i4gle spalanie w postaci 2azenia
Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do Srodowiska wer.vnetrmego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezpiecavch

\MaSciwosci u2ytko\ /e okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zesta\rvem deklaroraanych
uiytko\,wch. Niniejsza deklaracja rrrrlascirarcSci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpoz4dzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfqcznE odpowiedzialnosc producenta okreslonego
powyaej.
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W imieniu producenta podpisalca):
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Adres strony intemeto\,vej na kt6rej udostepniono niniejsze deklaracje wta6ciwosci uzytkowych:

http.Jwwue.$tt/ropia nturs.pu

