DEKLARAcJA wlAScrwoScr
Nr 3-2I0/12lztll(r
1.

uZvrrowvcn

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FW$EPS 70-M0 FASADA-EPS EN 13163-T(I)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BSII$CS(10)7|FDS(70,-)2-TR100

2

- T,prmierzotre zastosowanie lub zastosowania

:

3. Producent:

Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
uL Drukarska 4,96-300 Zyrard6w
Email:
:+4846 855 48 81, +48 46855 40
FVI/S Fabryka

30

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych wfa5ciwo6ci u2ykowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownicturie'
fabrvcznie.
Wyroby ze
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o

Inshtutu Technfti BudowlaneJ fednostka notyllkowana nr 1488)

7. Deklarowane wta5ciwo6ci u2ytkowe
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?*zarueprzy 6ciskaniu

NPD

fdpomo5f na zamra2anie i odmra2anie

NPD

Dfu

gotrwala redukcj a grubo6ci

NPD

Dtugotrwafa nasiakliwoid wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugofiw#ej dyfizji

NPD

Przenikanie pary wodnej

NPD

2o/o)

Wla5ciwo6ci u2ytkowe

Zas adnicze ch arakterystyki

Wskainik izolacyj no6ci od
trZwiqk6w uderzeniowych (dla
rodl6s)
iaEte spalanie w postaci 2arzenta

lztvwno6f dvnanicxn

NPD

lrubo5i

NPD

ici5liwoii

NPD

Jwalnianie siq substancji ntebezpiecmych do 6rodowiska wewngfiznego

NPD
Brak substanci

i niebe4riecznych

Wta5ciwoSci u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sE zgodne z zestawem deklarowanych wla6ciwoici
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja w{a6ciwo5ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie zro4ondzeniem (LIE)
w 315l20ll na wyt4cznq odpowiedzialnoS( producenta okre5lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisa(-a):
ds. Jako5ci
ieszka Celei- Petnomocnik Za
( imiq nazw is lo - s t anow is Ia)

Zvrard6w. dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)
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Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjg wla5ciwo6ci u2ytkowych:

o' o'

