wlAScrwoScr uZvmowYcn

DEKLARACJA

FWS-EPS 7GM0 FASADA-EPS EN Br63-T(1)-L(2)-W(2FS(5)-P(10)-BSIr5-CS(I0)70-DS(70,'2-TR100

2- Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

3. hoducent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
uL Drukarska 4,9G3fi) 2yrard6w
Email:
:+4846 855 48 81,+48 46855 40

30

5. System(y) oceny i weryfikacji stalych u*a6ciwo6ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015,,Wyroby do tzolncii cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub je&rostki notyfikowane:

e

Instjrtutu Technfti BudowlaneJ Qednostka not5rflhowana nr 1488)

7. Deklarowane wta5ciwo6ci u2ytkowe

:

Wta6ciwoSci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

ilspotcamnik przewodzenia ciepta

)por cieplny

)p6r cieplny

Niewiqcej fi
0-0,10[Wm-Kl
RD

-

4,00 1m2tclw1

d{-l6h1m, T1(+knm)

iruboSd

E

*.eakcja na ogiefi
na ogieh w funkcji
tiepNq waxunk6w atrnosferycznyctr,

frwalo5ireakcji

lrwaloSd wla$oiwoSoi

Nie pogarsza siq w czasie

)por cieplny i wspotczynnik przewodzenia

Nie zrnienia siq w czasie

ftarzenia/deeradacii

frwaloSioporu cieplnego w funkcji :ier*a
f epla,

wanrnk6w afinosferycznych,

itarzenia/degradacji
Naprq2enie 5ciskaj4ce

trwafoif

wtaSciwcf ci: stabilno5d wymiarowz

*, okreflonvch warunkach temp.

cs(10)70

przy l0 % odksztalcenia

fiynzymato5d na

ozci4pnie/zginanie

frwaloif wytrzymatoSci na

Wvnzvmatoid na zginanie

Wytzymatd€

na rozci4ganie prostopadle do

mwierz.r:hni czcrlowvch
le{'zanie

DS(70,-)2 (<

przy Sciskaniu

BSII5
TRIOO

NPD

iciskanie w funkcji starzenia i

)dpomoSi na zamra2ante i odmra2anie

NPD

legradacji

)tugorwah redukcja

NPD

hzepuszczalnoii wody
Przepuszczalno5i pary wodnej

gruboSci

)tugotwala nasi4kliwoii wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugofiwalej dyfuzji

NPD

}zenikanie pary wodnej

NPD

2o/o)

WlaSciwoSci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
lztyvrno5€ dynamicana

NPD

l2wiek6w uderzeniowych (dla

lrubo3d

NPD

Ddt6s)

hiStiwo5c

NPD

Mskainik izolacyjno6ci od

NPD
Brak substanc i i niebeaiecznych

liasle sDalanie w postaci 2arznrllra
Jwalnianie sie substancii niebezpiecarych do Srodowiska wawn€tzrego

Whiciwo5ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych whSciwosci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wfaSciwo5ci u2ytkowych wydana zoshje zgodnie zrczporz$zeniem (tIE)
nr 305/201I na wyt4czn4 o@owiedzialnoS€ producenta olffeSlonego powy2ej.
W imieniu producenta podpisa(-a):
Asnieszka Celei- Pelnomocnik Zarzailu ds. Jako5ci
(

imiq nazw is ka -

s t anow is

kn)

Zward6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq w{a5ciwoici u2ytkowych:
http ://rvww.styropia nfu

s.

pU

