DEKLARAcJA wlAScrwoScr
Nr 3-20lI2l2ll(l

uZvrxowYcH

L Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Flvs.Eps 70-040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2>S(5)-P(I0)-BSrrs-cs(10)70-DS(70,)2-TR100
2. Zamienone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianorvych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
Email: biu

: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

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

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do lzolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o

Instltutu Techntld BudowlaneJ (ednostka notyllkowana nr

7. Deklarowane wfaSciwo5ci u2ytkowe

1488)

:

Wta6ciwoSci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Wspolczynnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

)p6r cieplny
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leakcja na ogieir

trwalo5ireakcji naogien w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,
rtatzeni a./desradaci

Nie pogarsza sie w czasie

lrwaloS6 wla$oiwo5r:i

i

)por cieplny i wspotczynnik przewodzenia
trwalo6d oporu cieplnego w funkcji :ier*a
;iepf4 warunk6w atmosferycznych,
frwatoid wtaSciwoici: stabilnoic wymiarowa
fiarzenra/degradzcji
v okre*lonvch warunkach temo.
t{aprq2enie Sciskai4ce przy

l0

WyhzymaloSi na
:ozci4ganieizginanie

Nie zmienia siq w czasie
DS(70,-)2 (52%)
cs(10)70

% odksztatcenia

BSI I5

Wvtrzvmatoii na zsinanie

tvytvymalo6i

na rozci4ganie prostopadle do

'rowi e,rzch n i czrvlowvch

lelz:uie pzy Sciskaniu

TRIOO

NPD

trwatoSi wyt'zymafoici na
lciskanie w funkcji starzenia i

fdpomo5i

legradacji

)lugotrwal'a redukcja grubo6ci

NPD

)tugotrwafa nasiqf,liwoSd wod4

NPD

{bsorpcja wody przy dtugohwa}ej dyfirzji

NPD

}zenikanie pary wodnej

NPD

Przepuszczalno6i wody
)rzepuszczalnoSd pary wodnej

na zamra2anie

i

odmra2anie

NPD

Wla6ciwoici u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
iztywno5d dynamiczra

NPD

Wska2nik izolacyjnoSci od
l2wiqk6w uderzeniowych (dla

lruboii

NPD

ndt6s)

)crslrwosc

NPD
NPD

iaEle spalanie w postaci 2arznrna

Brak substanci i niebezpiecznych

Jwalnianie siq substancji niebezpiecanych do 3rodowiska wewnqtrznego

WlaSciwoici u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodrre z zestawem deklarowanych wla6ciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci uiytkowych wydana zostaje zgodne zroryotz4dzeniem (JE)
nr 30512011 na lvyt4cznq odpowiedzialnoSi producenta okreSlonego powy2ej.
W imieniu producenta podpisa(-a):

( imiq nazwisko- st anowisla)

Zvrard6w. dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)
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LABORATORIUI[

Adres strony internetowej na lt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wla5ciwoSci u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pU

