DEKLARAcJA wt-AScrwoScr UzYTKowYCH

FW$EPS 7GM0 FASADA-EPS EN 13163-T(r)-L(2)-W(2)-S(s)-P(10)-BSlr5-CS(r0)70-DS(70r2-rRr00

3. hoducent:

FWS Fabryka Wyrobdw Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 9G300 Zyrard6w
Email:
: +4846855 48 81,+48 46 855 40
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5. System(-y) oceny i weryfikacji statych wtaiciwo6ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do lzolacji cieplnej w budownictrvie'
fabrvcznie.
Jednostka lub je&rostki notyfi kowane:

o

InstJrtutu Techniki Budowlanei (iednostka notyllkowana nr 1488)

7. Deklarowane wla6ciwo6ci u2ytkowe

:

WtaSciwo6ci u2ltkowe

Zasadnicze charakterystyki

Niewigcej

ilspolc zynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

0.0ul0

fi

tWm-K]

RD-4,50 [m2K/w]
dlr-l80mm, Tl(tlmm)

)p6r cieplny
lrubo56

E

leakcja na ogiefi

trwalo5i reakcji na ogien w funkcji
;iepla, warunk6w atmosferycznych,

Nie pogarsza sig w czasie

[rwalo56 wla$oiwoSci

rtarzenia/desmdacii

)p6r cieplny i wspolczynnik przewodzenia
IrwaloSi oporu cieplnego w funkcji :ierrla
:iepla, warunk6w atmosferycznycho

ilarzenia/degndacji
,Iaprq2enie 5ciskaj4ce prry

l0

Mynzymato5i na
ozci4gantelzgsnanie

$/vezymaloii na zginanie

BSI l5

rvyfrz).matosi na rozci4ganie prostopadle do

TRIOO

?elzarue

i

legradacji

tzepuszczalno5i wody
)rzepuszczalnoSd pary wodnej

DS(70,-)2 (52%)
cs(10)70

odksztalcenia

rowierchni czolowwch

lrwato5d wytrzymatoSci na
iciskanie w funkcji starzenia

%o

trwato5d wla5ciwo6ci: stabilno5i wymiarow
v okre6lonvch warunkach temp.

Nie znienia siq w czasie

NPD

przy 5ciskaniu

)dpomo6i

na zamra2anie

i odmra2anie

NPD

Dlugotrwah redukcja grubo6ci

NPD

Dlueotrwda nasiakliwo# woda

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwatej
lrzenikanie pary wodnej

Sfuzji

NPD
NPD

Zastdnicze

ch

arakterystyki

Wlaiciwo5ci u2ytkowe

Sztywnoii dynamiczra

NPD

Mskr2nik izolacyj noSci od
l2wiqk6w uderzeniowych (dla

Srubo5i

NPD

ndt6e)

tcrslrwosc

NPD
NPD

liaEte spalanie w postaci Zannna
Jwalnianie siq substancji niebezpiecanych do Srodowiska wewnetznego

Brak substanci i niebeariecznych

Wta(ciwo6ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestzwem deklarowanych whsciwogci
u2ykowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpotze[lzeniem (tIE)

ru 30512011 na wyt4czn4 odpowiedzialnoSd producenta okre5lonego powyiej'
W imieniu producenta podpisa(-a):

(

imiq nazw

is ko

-

s t anow

is kn)

dnia22.12.2016r.

I

F&yrr. Vlynhbw $yrWiarcwych

Sp. Z

TABORATORIUM

Adres strony intemetowej na kt6rej udostqpniono niniejszE deklaracjq whSciwo6ci u2ytkowych:
http ://www.styroPianfrv s.PU

o. o'

