DEKLARAcJA wt-AScrwoScr
Nr 3-190/lAIOK
1.

uZvrrowvcn

Niepourtarzalny kod identyfikacyjny tjryu wyrobu:

FW$EPS 70-040 FASADA-EPS EN nr63-T(r)-L(2)-W(2)-S(sFP(r0)-BSrls-CS(10)7trDS(70,r2-rR100

2. Zarnienone zastosowanie lub zastosowania:
Iznlacja cleplna w budownictwie3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30 '

Email:

5. System(-y) oceny i weryfrkacji stalych wla6ciwoSci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana;

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do imlacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. SpecyfikacJa'
Jednostka lub j ednostki notyfikowane;

o

InrtJrtutu Technfti Budowlanei (iednostka notyfikowana nr 1488)

7. Deklarowane wlaSciwo6ci u2vtkowe

:

Wta6ciwo6ci u:Zytkowe

Zas adnicze charaktery styki

Wspolczynnik przewodzenia

)por cieplny

ci

Niewigcej nE

epla

0.040

tWm'Kl

RD-4,75 [m2K/Wl

)p6r cieplny

dN-I90mm, Tl(+lmm)

iruboSd

E

{eakcja na ogiefi

frwaloSi reakcji na ogieti w funkcji
;iepta, warunk6w atrnosferycznych,
rtarzenia/deeradacii

Nie pogarsza siq w czasie

lrwaloS6 wla6oiwo$ci

)por cieplny i wspotczynnik przewodzenia
trwaloSd oporu cieplnego w funkcji :ie#a
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
lrwatoSd wta6ciwo5ci: stabilnoSi wymiarowa
fiarzelialdegradacji
v okrr{lonvch warunkach temp.
,laprq2enie Sciskaj4ce przy

l0

lrwalo5i wyn'zymatoici na
;ciskanie w funkcji starzenia

mwierzc-hni czr*owvch
?e|rzarue

i

legradacji

Dtu

na zamra2anie

i odmra2anie

lrzepuszczalnoSi pary wodnej

A,bsorpcja wody przy dtugonwatej

Przenikanie pary wodnej

TRIOO

NPD
NPD

gotrwala redukcj a gruboici

NPD

Dtugouwala nasiakliwoSf wod4
)rzepuszczalnoSi wody

BSI I5

NPD

prry Sciskaniu

)dpomoii

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

% odksztatcenia

Wvtrzvmato5i na zginanie
Wytnymahse na rozci4ganie prostopadle do

Mytrzymato5i na
ozci4ganie/zginanie

Nie zrnienia siq w czasie

dyfuzji

NPD
NPD

WlaiciwoSci u2ytkowe

Zaaidnicze charakterystyki

k izolacyjno6ci od
EWrY^ wuderzeniowych (dla

rxll6s'
liagte

ralanie w

iztvwno6d dynamiczra

NPD

inrboSd

NPD

)crSlrwosc

NPD
NPD

postac i 2arzrlnnz

nie sie substancii

Brak zubstanc i i niebeaieczrych

niebezniecavch do 6rodowiska wewnehurcgo

$ci u2ytkowe okreflonego powyzej wyrobu s4 zgodne

z

zestawem deklarowanych wh5ciwo5ci

NT JUJ

ch. Niniejsza deklaracja vrla5ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpotzdzeniem (UE)
l l na wylqczn4 odpowiedzialno6d producenta okreSlonego powy2ej'

Wimi

r producerrta podpisa(-a)

:

Asnieszka Celei- Pfiomocnik Zarz4ilt ds. Jako5ci
( im iq nazw

is ko

-

s t anow is

ko)

)

FWS

:

FffiV@StYrrydanoryu[
TABORATORIUIT

Adres

intemetowej na kt6rej udosQpniono niniejszq deklaracjq wlaSciwoSci uZytkowych:
http ://rvrvw.styropianfrv s.pU
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