DEKLARAcJA wLAScrwoScr uzYTKowYcH
Nr 3-100/1212016
1.

Niepowtarzalny kod identyfftacyjny typu wyrobu:

FWS-EPS 70-040 FASADA-EPS EN I3r63-T(1)-L(2FW(2)-S('-P(I0)-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100

2. Zamienone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka lVyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4, 9G3fi) Zyrard6w
Email: biuro@styropianfivs.pl

Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

5. System(-y) oceny i weryfikacji statych wla5ciwo5ci u2ytkowych:
3

6a. Norrra zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015,,Wyroby do iznlacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub jefrtostki not5rfi kowane:

o

Instytutu Techntld BudowlaneJ fednostka not5dlkowana nr 1488)

7. Deklarowane wfa5ciwo5ci u2vtkowe

:

WlaiciwoSci u2ytkowe

Zxsdaicze charaktery styki
Mspotczynnik przewodzenia

)p6r cieplny

ci

eph

)por cieplny

tWm.Kl

RD-2,501m2ruw1
d.r-l00mrq T1(+lmm)

iruboSc

E

leakcja na ogiefi

trwalo5ireakcji

Niewigcej nZ
0.0210

na ogien

w funkcji

:iepta, warunk6w aunosferycznych,
ftarzenia/deeradacii

Nie pogarsza siq w czasie

lrwaloSd wla$ciwo5oi

)p6r cieplny i wsp6lcrynnik przewodzenia

trwalo5ioporu ciepluego w funkcji :ienta
.:IGIIA, WAIUIII(OW rtLrlr()SrUryuzlyu[,

;tarzenia/degradacji

frwatoif wta5ciwo5ci:

stabilnoSc wymiarowa

v okre5lonvch warunkach temo.

{aprq2enie Sciskaj4ce przy l0 % odksztalcenia

Wytrzymatoii na
:ozci4ganie/zginanie

Nie zmienia siq w czasie
DS(70,-)2 (S 2%)
cs(10)70

,VytrzrmatoSi na zsinanie
Wytrzymatosa na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch

prry Sciskaniu

BSI I5
TRIOO

NPD

trwalo5f wytrzymaloSci na
iciskanie w funkcji starzenia i

lel"zanie

ldpomo6i nazamn2anie i odmra2anie

NPD

legradacji

)tugotrwala redukcj

NPD

kzepuszczalno3d wody

lrzepuszczalnoSd pary wodnej

a gruboSci

)}ugonwafa nasi4kliwo5d wod4

NPD

\.bsorpcja wo dy ptzy dtugonwatej dyfuzji

NPD

lrzenikanie pary wodnei

NPD

WlaiciwoSci u2ytkowe

Zasailnicze ch arakterystyki

Wskainik izolacyjnoSci od
l2wiqk6w uderzeniowych (dla
rcdt6s)

iztywno6d dynamiczra

NPD

iruboSi

NPD

rcrslrwosc

NPD

NPD

liasle soalanie w Dostaci ianena

Brak substanci i niebezpiecznych

Jwalnianie sie substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewr4hanego

Wlaiciwoici u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wh6ciwo6ci
u2ykowych. Niniejsza deklaracja wlaiciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrczpov$zaniem (uE)
ru 305/201I na wytqczrq o@owiedzialno5d producenta okre6lonego powy2ej'
W imieniu producenta podpisal(-a):
Asnieszka Celej- Pelnonocnik Zarz4dn ds. Jako5ci
( imig nazw is ka - st anowis lm)

Zvrard6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)
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Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wfa6ciwo3ci u2ytkowych:
http : //www.styropia nfrvs.pV

o' o'

