DEKLARAcJA wt-AScrwoScr
Nr 3-120112,12016

uZvtrowvcu

L Niepowtarzalny kod ideffyfftacyjny typu wyrobu:
FWS-EPS 71F040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS1rs-Cs(r0)70-DS(70,-)2-TRI00

2. T,ltmierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cleplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka W'yrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 41 9G300 Zyrard6w
Email:
Telefonv: +48 46 855 48 81. +48 46 855 40

30

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych vda5ciwo5ci uiytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,TVyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub je&rostki notyfikowane:

o

Instytutu Techntld BudowlaneJ (iednostka noQflrowana nr l4tE)

7. Deklarowane wla6ciwoSci u2vtkowe

:

Wla6ciwo5ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Wspolc4mnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

RD-3,00 [mzK/w]
d{-l20mm, Tl(+lmm)

)p6r cieplny
irubo56

E

leakcja na ogieti
IrwaloS€ reakcji na ogieti w funkcji
:iepta, warunk6w atrnosferycznych,
$arz enia/deexadacii

frwaloSioporu cieplnego w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,

,tanenta/degradacji
rlaprq2enie 5ciskai4ce przy

Niewiqcej nP
0-0zt0lWm-Kl

l0

ilytrzymato5i na
ozci4ganie/zginanie

trwato6f wytrzymato6ci na
rciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

Nie pogarsza siq w czasie

lrwaloS6 wla$oiwo5ci

)p6r cieplny i wspotczynnik przewodzenia
:ienNa

Irwalo6d wta6ciwo5ci: stabilnoii wymiarowe
r okreflonvch warunkach temp.
vvytrzymaloSi na zginanie
tl/yFzymato6d na rozci4ganie prostopadle do
rowi erch n i czrrlourvc-h
elzanie przy Sciskaniu

)dpomaiina z,amn2ane i odmra2anie
Dfu

gotrwah redukcj

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

cs(lo)70

% odksztatcenia

?

Nie zrnienia siq w czasie

a

gruboici

BSI I5
TRIOO

NPD
NPD
NPD

Dtugonwala nasi4kliwoSi wod4

NPD

{bsorpcja wody przy d}ugotrwatej dJ.fuzji

NPD

Przenikarrie pary wodnej

NPD

>rzepuszcz-zlno6iwody

tzepuszczalno5i pary wodnej

WlaSciwo5ci u2ytkowe

Zmtdnicze charakterystyki

trskaZnik izolacyjnoSci od
l2wiQk6w uderz eniowych (dla

Ddl6e)
liaete sDalanie w postaci

Sztywnoii dynamiczra

NPD

3mboid

NPD

tclslrwosc

NPD
NPD

ilar.znr:La

Brak substancii niebeariecznych

Jwalnianie sie substancii niebezpiecarych do frodowiska wewnetanego

Wta6ciwoSci u2ytkower olre6lonego powyZej wyrobu s4 zgdne z zestawem deklarowanych wh6ciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrczpoflflzeniem (UE)
n 3OSl2Oll na wyl4czn4 odpowiedzialno6d producenta olaeSlonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):
Asnieszka Celei- Pelnomocnik Zarz4du ds. Jako5ci
(imig nazwi

s ko

-

s t anowi s

ko)

Zvrard6w, dnia 22.12.2016r.
(mie,isce i data)
F@a

Vlynbnw StyryiuwwycJr

Sp. Z

I.ABORATORIUIT

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wta3ciwo6ci uiykowych:
http ://www.styropianfrvs.pU

o. o.

