DEKLARAcJA wlAScrwoScr
Nr 3-10/l2l2ttl6
1.

uZvrrowvcn

Nrepowtarzalny kod identyfrkacyjny typu wyrobu:

FWS-EPS 70-(H0 FASADA-EPS EN n163-T(1)-L(2)-W(2FS(slP(10)-BSrls-CS(10)70-DS(70,t2-TR100l

2. Zaniermne zastosowanie lub zastosowama:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. hoducent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

uI. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
5. Syscm(-y) oceny

i werfrkacji stalych wtaiciwo5ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015,}Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze sWropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

r

Instlrhrtu Technild Budowlnnef (iednoetka not5rlihowana nr 1488)

7. Deklarowane wlaSciwo5ci u2ytkowe

:

Zasadnicze charakterystyki

llspolczynnik przewodzenia ciepla
)p6r cieplny

)p6r cieplny
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frwalo5ireakoji na ogieti w funkcji
>iepta, warrurk6w atrnosferycznych,

lrwaloS6 wlaSciwoSci

Nie pogarsza siq w czasie

ilarzenia/deqadacii

)p6r cieplny i wsp6lczynnik przewo&enia

trwalo5d oporu cieplnego w funkoji lieola
iepla, wanmk6w atrnosferycznyclr,

trwaloSi wlaSciwoSci: stabilno3i wymiarowe

frarz,enia/degradacji
.Iaprq2enie Sciskaj4ce

r
prry l0

rrwi ezchni czrvlorxwch
)efzanie przy Sciskaniu

wytrzymalo6ci na

rciskanie w fimkcji starzenia

i

legradaoji

}zepuszczalno6d wody

tzepuszczalno

3C

p*y

rn zcinarie

U/ytrzyrnalo5c na rozci4ganie prostopadle do

ozci4ganlelzginrie

wodnej

DS(70.-)2 GLVA
cs(10)70

odksztalcenia
fr/vtrzvmalo6d

VytrzymaloSina

f rwaloSi

o/o

okre5lonvch warunkach temp.

Nie zmienia siq w czasie

BSI I5
TRIOO

NPD

)dpomo5f na zarwa2anie i odsra2anie

NPD

)tugotrwala redukcja gruboSci

NPD

)ugotrwafa nasi4kliwoii wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji

NPD

t-zenikanie pary wodnej

NPD

Zasadnicze charakterystyki

I/sk#irik izolacyjnoSci od
lZwigkow uderzeniowych (dla
todlOe)

Wlaiciwo6ci u2ytkowe

Sztywnoid dynarniczna

NPD

irubo5i

NPD

biStiwo5(

NPD

liasle Spalanie w postaci itanerua
Jwalnihnie sig substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnqkarcgo

NPD
Brak substanci i niebezpiecznych

Wla6ciwo5ci u2ytkowe okre5lonego powy2bj wyrobu s4 zgodne z zpstawem deklarowanych wfa5ciwo*ri
u2y'tkqwych. Niniejsza deklaracja wtaiciwoSci u2ytkowych wydma zostde zgodnio z ro47orzflzaniem (UE)
nr 305/2011 na wytqgzrq odpowiedzialno5d producenta olr,eSlonego polvyzej.

W imipniu producenta podpisa(-a)

:

Pelnomocnik
(imig nazwis ko-

s t onow

is ko)

Zvrard6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

F@a firMv gyrWiawydr
V. Z o. o.
LABORATORIUT
Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wta6ciwo6ci u2yftowych:

http ://www.styropianfrvs.pV

