DEKLARACJA wt-AScrwoScr
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r.vy$Eps ?0-040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS11s-CS(r0)70-DS(70,r2-TR100
2. Tamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacia cieplna w budownictwle.
3. Producent:

FIVS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
uL Drukarska 4,9G3fi) Zyrard6w
5. System(-y) oceny i weryfftacji stafych wlaSciwo6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13 1 63 :201 2+A1 : 20 1 5,,lVyroby do iznlacj i cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) Prod
Jednostka lub je&rostki notyfikowane:

o

Instytutu Technlld BudowlaneJ fednostka not5rflkowana nr 1488)

7. Deklarowane vrla5ciwoici u2vtkowe

:

Zasadnicze charakterystyki

ilspolczynnik przewodzenia ciepla
)p6r cieplny

)p6r cieplny

Wla6ciwa6ci u2ytkowe
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Reakcja na ogiefi

[rwaloSf reakcji na ogien w funkcji
;iepta, warunk6w atrnosferycznych,
ttarzenia/deeradacii

lrwaloif oporu cieplnego w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
ltarzenia/degradacji
Naprq2enie 5ciskaj4ce przy

l0

lrwalo$6 wlaSciwosr:i

Nie pogarsza sig w czasie

)por cieplny i wspolcrynnik przewodzenia

Nie zmienia sig w czasie

:ie.nla

trwato5i wtaiciwo3ci: stabilnoic wymiarowz
v okre6lonvch warunkach temo.

% odksztatcenia

Wvrzvmatoid na zginanie
Wyrzymabge na rozci4ganie prostopadle do

ilytrzymalo6d na
'ozci4ganie/zginanie

rowierzchni czolowvch
Pel'zanie

trwalo6d wytrzymatoici na
;ciskanie w funkcji starzenia

i

legradacji

tzepuszczalnoid wody
lrzepuszczalno5c pary wodnej

przy Sciskaniu

)dpomoSi na zarwa2ane i odmra2anie
Dtu

gotrwala redukcj a grubo6ci

DS(70,-)2 (52%)
cs(10)70
BSI I5
TRIOO

NPD
NPD
NPD

)lugonwah nasiAkliwo3d wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugonwalej dyfuzji

NPD

lrzenikanie pary wodnej

NPD

WlaSciwoSci u2ytkowe

Zasadnicze charokterystyki

iskaZnik izolacyjno6ci od
iwiqk6w uderzeniowych (dla
rdt6e)
iasle spalarfe w postaci ):arznnr.a

iztywnoSi dynamicana

NPD

3rubo5d

NPD

biStiwoi€

NPD
NPD
Brak substanc ii niebearieczrrych

walnianie siq substancji niebezpiecarych do Srudowiska wewnqftanego

h6ciwo$oi u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zesttwem deklarowanych wb5ciwoSci
zostaje zgodne zrozpofldzeniem (JE)
ytkowych. Niniejsza deklaracja
powy2ej.
30512011na wyl4czn4odpowie
imieniu producenta podpisa(-a)
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Zyr ard6w, dnia 22.12.2016r.
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lres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracje wtaSciwo5ci u2ytkowych:

