DEKLARAcJA wlAScrwoScr
Nr 3-110/1212O16
1.

uZvrrowvcn

Niepowtarzalny kod identyfftacyjny typu wyrobu:

FW$EPS 70-(H0 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2FW(2)-S(t-P(r0)-BSlrs-cs(10)70-Ds(70,-)2-TRr00

2. Z,amienone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
: +48 46 855 48 81. +48 46 855 40

30

Email:

5. System(-y) oceny i weryfrkacji stalych vila3ciwo6ci uZytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+41:2015 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja'
Jednostka lub je&rostki notyfikowane:

o

Instytutu Technild BudowlaneJ (iednostka no$dlkowana nr 1488)

7. Deklarowane

wlaiciwoici u2rrrtkowe:
WlaSciwo6ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Niewiqcej fi
0.0z10lWm'Kl

Wspolcamnik przewodzenia cieph

)p6r cieplny

)p6r cieplny

F.D-2,751m2ruw1

dN-ll0mm, Tl(+lmm)

irubosc

E

Reakcja na ogiefi

trwatoS( reakcji na ogien w funkcji
;iepta, waxunk6w a[nosferycznych,
fiarzenia/desradacii

Nie pogarsza sig w czasie

lrwaloS6 wla.{oiwofui

)por cieplny i wspolczynnik przewodzenia
lrw#oSi oporu cieplnego w funkcji :ieota
:iepla, warunk6w atmosferycmych,

farzenia/degradacji
,taprq2enie Sciskajace przy

l0

BSI I5

Wytrzymato6f na rozci4ganie prostopadle do

mwiezchni czclowc.h
Pelzanie

i

legndacji

hzepuszczalnoSi wody
lrzepuszczalno5d pary wodnej

DS(70,-)2 (3 2%)

cs(lo)70

% odksztalcenia
Wvu-zvmato3i na zginanie

ilyhzymaloSd na
ozci4eanie/zginanie
IrwatoSc wytrzymalo5ci na
iciskanie w funkcji starzenia

trwato5d wla6ciwc6ci: stabilno5f wymiarowz
ry okreflonvch warunkach temp.

Nie anienia siq w czasie

przy 6ciskaniu

TRIOO

NPD

)dpomo6f na zamnlanie i odmra2anie

NPD

)tugonwala redukcja gruboSci

NPD

Iugotrwah

NPD

nasi4ktiwo6d wod4

\bsorpcj a wody przy dtugohw alej
)rzenikanie pary wodnej

dyfiai

NPD
NPD

Wla6ciwo6ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

ilskaZnik izolacyjnoSci od
l2wiQk6w uderzeniowych (dla
rcdtOst

iztywnoSi dynamicara

NPD

irubo6i

NPD

)crSlrwosC

NPD
NPD

iaele spalanie w postaci zanzen;n
Jwalnianie siq substancji niebezpiecaych do Srodowiska wewnetranego

Brak zubstancj i uiebeaiocznych

Wtaiciwo$ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wlaSciwoici
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wh5oiwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpotzdzeniem (UE)
nr 305/2011 na lvyt4car4 odpowiedzialno3i producenta okre lonego powy2ejW imieniu producenta podpisa(-a):
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Zvrard6w. dnia 22.12.2016r,
(miejsce i data)
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Adres strony internetowej na kt6rej udos4pniono niniejszq deklaracje wfaSciwoici u2ytkowych:

o. o.

