DEKLARACJA wtAScrwoScr uZvrrowvcn
Nr 3-150/1?2016 1.

Niepowtarzalny kod :identyfftacyjny typu wyrobu:

FWS-EPS 70-M0 FASADA-EPS EN 13163-T(r)-L(2)-W(2)-S(s)-P(r0)-BSlls-cs(10)70-Ds(70,-)2-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Druksrska 4,9G300 Zyrard6w
: +48 46855 48

8t, +48 46 855 40 30 Email:

5. System(-y) oceny i weryfftacji stalych wlaSciwo6ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizorvana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do lzolacji cieplnej w budownictwie.
fabrvcznie.
Jednostka lub j ednostki notyfikowane:

r

Instjrtutu Technlki Budowlanei (iednostka notjrfilrowana nr 1488)

7. Deklarowane wtaSciwo6ci u2ytkowe

:

Zasadnicze charakterystyki
S/spolc4mnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r cieplny

WtaSciwoSci u2ytkowe

Niewiqcej
0.040
RD

-

fi

tWm.Kl

3,75 1m2VW1

dN-15&nm, Tl(+lmm)

iruboSc

E

leakcja na ogieh
trwatoSdreakcji naogien w funkcji
;iepla, warunk6w afinosferycznych, InvaloS6 wlaSoiwoSoi

Nie pogarsza siq w czasie

rtarzenia/deeradacii

)p6r cieptny i wspdlczynnik przewo&enia
frwatoS( oporu cieplnego w funkcji :ienta
:iepta, warunk6w atrnosferycznych,
frwatoSf wtaiciwoSci: stabilno3c wymiarowa
;tarzenialdegradacji
v okre5lonvch warunkach temo.
:{aprq2enie Sciskaj4ce pnry

l0

'rourierzchni czc*owvch

Irwalo6f wyrzymalo6ci na
iciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

Przepuszczalno6f wody

' rzepnszczabo,6i pary

na zginanie

Wytrzymalo6i na rozci4ganie prostopadle do

:ozci4ganieizginarrie

wodnej

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

cs(lo)70

% odksztatcsnia

Wvtrvmalcsi

Wynrymalo5ina

Nie zmienia siq w czasie

BSI I5
TRIOO

?elzarrre przy 6ciskaniu

NPD

fdpomoSf na z:inra2alnie i odmra2anie

NPD

)lugotwal'a redukcj a gruboici

NPD

)tugonwafa nasi4kliwo6f woda

NPD

\bsorpcja wody pzy dtugonwatej dytuzil

NPD

Przenikanie pary wodnej

NPD

Wlaiciwo5ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

ilska2nik izolacyjnoici od
l2wiQk6w uderzeniowychi (dla

iztywno6i dynamiczra

NPD

3rubogi

NPD

rcrslrwosc
lodl6e)
postaci
iarzenia
liaete spalanie w
Jwalnianie siq substancji niebezpiecaych do Srodowiska wewnehznego

NPD
NPD
Brak zubstancii niebeaiecarych

Wta(ciwoSci u2ytkowe olcre6lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych w{Esciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja udb6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrczpotzflzeniem (tlE)
rt 3051201I na lvyt4caq odpowiedzialnoSf producenta okreSlonego powy2ej'

W imieniu producenta podpisa{-a):
Petnomocnik ZarzAillu ds. Jako$ci

Zyrard6w, ilnia 22.12 20116r.
(miejsce i data)

tlvs
: F*4/.mt{tms0t$ro@oryuiSp.
TABORATORIUIII

Adres strony internetowej na l:t6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wfaSciwo6ci u2ytkowych:

Zo. o.

