DEKLARAcJA wtAScrwoScr

uzyrKowycH

FW$EPS 70-040 FASADA-EPS EN mr63-T(r)-L(2)-W(2)-S(t-P(10)-BSrrs-cs(r0)7GDS(70,-)2-TR100

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

3. Prodtrcent:

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 weryfikacji stalych wla6ciwoici u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cleplnej w budownictwie.
lYyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycr4!. QpggyfikaEa"
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o

Instjrtutu Technlki Budowlanei (iednostka notyflkowana nr 1488)

. Deklarowane wtaSciwoSci uAflkowe

:

Zasadnicze charakterystyki

ilspotcamnik przewodzenia ciepla
)por cieplny

)p6r cieplny

lrwalo{6 wlafciwoSci

lrwalo6f wytrzymato5ci na
iciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

)rzepuszczalno6i wody
fzepuszczalno5i pary wodnej

Wvrzrmato6f na zqinanie

Nytrymatosf

Niepoganza siq wczasie
Nie znienia siq w czasie
DS(70,-)2 (52%)
cs(10)70

Iaprq2enie iciskaj4ce WZy lO % odksztalcenia

ozci4ganie/zginanie

5,00 Jmzww1
E

)por cieplny i wsp6lczynnik przewo&enia
'rwalo$i oporu cieplnego w funkcji
:ienla
iepl'4 wanrnk6w atrnos ferycznych,
trwatoSd wtaSciwo5ci: stabilno3c wymiarowa
larzenia/degradacji
y oknflonvch warunkach temp.

Vytrzym#o6i na

-

dn-20omm, Tl(+lmm)

ogiei

rwalo$ireakcji naogieft w funkcji
iepla" warunk6w atrnosferycznych,
rarzenia/de$adacii

Niewiqcej ni2

0.040lWm.Kl
RD

irubo56
eakcja na

Wta6ctwoSci u2ltkowe

na rozci4ganie prostopadle do

rowierzchni czr*owvch

BSI I5
TRIOO

! elzanre przy Sciskaniu

NPD

)dpomo5f na zamra2anie i odrnra2anie

NPD

)}ugotrwala redukcj a grubo5ci

NPD

)tugorwala nasi4kliwoSf wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dlugonwatej dytt;zji

NPD

Przenikanie pary wodnej

NPD

Zars r.rni cze

Wskrinik izolacyjno5ci od
lZwiek$w uderzeniowych (dla

rcdl6e)

Wla5ciwo5ci u2ytkowe

charakterystyki

iztywno5i dynamicana

NPD

lrubo5i

NPD

)clslrwosc

NPD
NPD
Brak substanci i niebe4iecznych

liasle sDalanie w postaci ?arz.enta
Jwalnianie sig substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnqtanego

Wtaiciwo5ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wla5ciwoSci

u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpon$zeniem (JE)
w 305/201 I rn wy*4czn4odpowiedzialno6d producenta okre6lonego powy2ej'

W imieniu producenta podpisal(-a)

:

Pefnomocnik
( im iq nazw

is

l<o- st anow

u ds. JakoSci
i s ko)

dnia 22.12.2016r,
(miejsce i data)

FWS

i

Fdr1/rra

Vvlrdfll

Styropianowych Sp. Z

I.ABORATORIUM

Adres ptrony internetowej na ll6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wta5ciwoSci u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.PV

o' a'

