DEKLARACJA wLAScrwoScr
Nr 3-130/1212016

uZvrrowvcg

1 Niepowtazalny kod idenryfftacyjny typu wyrobu:
Fws-EPs 70-M0 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)"P(r0)-BS115-CS(10)7GDS(70'j2-TRI00

2. Z,tmierzone zastosowanie lub zastosowania:

Iznlacja cleplna w budownictwie.
3- Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianorvych Sp' z o.o,

ul. Drukarska 4,9G3fi) ZYrard6w
Email: biu

: +48 46 855 48 31, +48 46 855 40

30

5. System(-y) oceny i weryflftacji statych vila5ciwo5ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,oWyroby do izolacji cieplnei w budownlctwie.
ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

o

Instytutu Technlkt BudowlaneJ (ldnostka not5rflkowana nr 1488)

7. Deklarowane w*a3ciwoSci u2ytkowe:
Wfa5ciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
ilspolczrTnnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

Niewiqcej ni2
0.0,0 tWm.Kl
RD-3,25 Jm2Vw1
&.r-l30mm, Tl(+lmm)

)p6r cieplny
fruboSo

E

Reakcja na ogieti

trwaloSi reakcji na ogien w funkcji
;iepta, warunk6w atrnosforycznych,

Nie pogarsza sie w czasie

[rwaloS6 wlaSciwoSci

*arzenia/deemdacii

)por cieplny i wspolczynnik przewodzenia
lrwalc5i oporu cieplnego w funkcji :ie#a
:iepla, wanrnk6w atrnosferycznych,
fizrz,eria/degraAacji

lrwatoii wfa6ciwo5ci;

stabilno5d wymiarowa
v okrrflonych warunkach temp.

{apre2enie 3ciskaj4ce pr'ry l0 % odksztutcenia

trynzymalo5f na
ozci4ganie/zginanie
trwaloSd wytrzymato5ci na
iciskanie w funkcji starzenia i

legradacji

UYtrzf'malo6f na zginanie
Nyrzynalos,f na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchn i czolonrvch
>elzalrieprzy Sciskaniu

tzepuszczalno6f pary wodnej

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

cs(lo)70
BSII5
TRIOO

NPD

)dpomo5f na zzmn2ane i odmraianie

NPD

)tugotrwafa redukcj a gruboSci

NPD

)tugotrwah nasiekliwo5d
kzepuszczalno6€wody

Nie zrnienia sig w czasie

w@

NPD

{,bsorpcja wody przy dugotrvi'atej dyfuqii

NPD

lzenikanie pary wodnej

NPD

Wla5ciwo6ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Mska2nik izolacyjno5ci od

Ewiqk6w uderzeniowych (dla
ndt6e)
liasle spalanie w postaci Zatznnia

iztywno6i dynamiczna

NPD

lrubo6d

NPD

)clSlrwosc

NPD
NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecarych do Srodowiska wewnqfiznego

Brak substanc ii niebezpiecznych

Wta6ciwoSci uzytkow€r okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wh5ciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rczporzflzeniem (UE)
nr 305/2011 na wyf4ca4 odpowiedzialno5( producenta okre5lonego powy2ej.

W imieniu produoenta podpisa(-a):
Asnieszka Celei- Petnomocnik Z'arzadt ds. Jako6ci
(imiq nazw i sko-

s t anowi s

ko)

Zyr ar d6w, dnla 22.12.2016r,

a

(miejsce i data)
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Adres strony internetowej na l:t6rej udos@niono niniejsz4 deklaracjq wlaSciwo6ci u2ytkowych:
http ://wrvw.styropianfu s.pV

