DEKLARACJA

WIA

L Niepowtarzalny kod identyfftacyjny typu wyrobu:
Fws-EpS 20-040 FASADA-ErS EN 13163-T(1)-L(2)-w(2)-S(s)-P(10)-Bs115-CS(10)70-DS(70,-)2-TRr00

3. hoducsnt:
Sp. z o.o.

FWS FabrykaWyrob6w

ul. Drukarska 4,
: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

5. System(-y) oceny i weryfikacji stafych wfaSciwo5ci

6a. Norma zharmonizowana:

cieplnej w budownictwie.
fabrycznie.

EN 13163:2012+41:2015,Wyroby do
Wvrobv ze
Jednostka lub je&rostki notyfikowane:

.

Instyhrtu Technild Budowlanej (jednostka notyfikQwana nr 1488)

7. Deklarowane vrta5ciwo6ci u2tttkowe

:

rillaiciwoSci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Mspolczynnik przewodzelpia ciepla

)p6r cieplny

)p6r cieplny

Niewiqcej nZ
0.0ul0
RD

-

IWm-Kl

4,25 [m2K/W

dlr-l70mm, Tl(+lrnm)

iruboSc

E

teakcja na ogieti
na ogien w funkcji
;iepla, warunk6w atmosferycznych,

frwalo5ireakcji

Nie pogarsza siq w czasie

lnvaloS6 wlaSciwoSci

tarzenia/deetadacii

)p6r cieplny i wspotczynriik przewodzenia

frwatoii oporu cieplnego w funkcji :ieola
;iepl4 warunk6w atmosferycznych,
rtarzenia/degradacji
rlaprg2enie Sciskaj4ce przy

l0

MynzymatoSd na

'ozci4ganie/zginanie

trwalo6c wta6ciwo5ci: stt rilnoSc wymiarowz
v okrflonych warunkacl temrt.

Nie zmienia siq w czasie

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

cs(lo)70

% odksztatcenia

BSI I5

Wvtrzrmralo6d na zginani,

Wyrzyrratoic

na rozci4g nie prostopadle do

rowierzchni czolowvch

TRIOO

trwaloSi wyrzymalo6ci na
iciskanie w funkcji starzenia i

lelzane przy 6ciskaniu

NPD

)dpomo6i nazamra2mie iodmra2anie

NPD

legradacji

Iugotrwala redukcja gru

NPD

*ugotwala
lrzepuszczalnoif wody
}zepuszczalno6i pary wodnej

oscr

nasi4kliwoS< nroda

NPD

{,bsorpcja wody przy d}u$otnratej dyfuzji

NPD

}zenikanie pary wodnej

NPD

WlaiciwoSci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

iztywno6i dynamiczra

NPD

ilskaZnik izolacyjno6ci od
liwiqk6w uderzeniowych (dla

irubosc

NPD

rdl6s)

)crsllwosc

NPD
NPD
i niebe4iecznych

liaEte spalanie w postaci i:anpnta

Brak substancj

Jwalnianie siq substancji niebezpieczrych do Srodowiska wewnetzrego

WlaSciwo6ci u2ytkowe okre5lonego powyZej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wta5ciwoSci
uiytkowych. Niniejsza deklaracja whSciwoSci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzdzeniem (tIE)
m 305l20ll na wyl-4cznq o@owiedzialnoS( producenta okre6lonego powyiej '

W imieniu producenta podpisa(-a):
Celei-

Pfiomocnik

(imij narw

i s ka

-

ds. JakoSci

s t anowi s ko)

Zyrard6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)
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TABORATORIUIII

Adres strony internetowej na lt6rej udostqpniono niniejszq deklaraojq wla3ciwo5ci u2ytkowych:

http ;//www.styropianfu s.pU

