DEKLARAcJA wlAScrwoScr

uZvrrowvcn

FWS-EPS 70-040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(70,,2-TR100

2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

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

5. System(-y) oceny

30

Email:

i weryfrkacji stalych wta5ciwo5ci u2ytkowych:
3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izotacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja'
Jednostka lub j e&rostki notyfi kowane:

c

InstJrtutu Techniki BudowlaneJ Qednostka not5rlikowana nr 1488)

7. Deklarowane

wl#ciwoici u2ytkowe

:

Zasadnicze charakterystyki

Wspolcannik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r oieplny

Wla6ciwo6ci u2ytkowe

Nie wiqcej nii:

0.0,t0lWm.Kl
RD

-

5,50 [m2X,nWl

dw-220mm, T1(+lmm)

fruboSc

E

teakcja na ogien

trwalo5i reakcji na ogien w funkcji

ieptq warunk6w afinosferycznych, lrwaloS4 wlaSciwoSci

Nie pogarsza siq w czasie

rtarzenia/deeradacii

)p6r cieplny i wspolcrynnik przewo&enia

lrwato6ioporu cieplnego w funkcji :ieota
:iepla, warunk6w atmosferycznych,

ftanenta/degralacji
rlaprq2enie Sciskaj4ce przy

l0

Mytrzymalo6i na
'ozci4ganie/zginanie

trwaloii wytrzymaloSci

na
lciskanie w funkcji starzenia i

legradacji

\zepuszczalno5i wody
rrzepuszczalnoSi pary wodnej

7o

frwatoSd wla5ciwo6ci: stabilnoic wymiarowa
v okre6lonvch warunkach temp.

odksztttcenia
Mytrzymalo5i na zginanie
W yfrzpai ose na rozci4ganie pros topadle do
rowierzchni czr*owvch
)elzani e

przy 5ciskaniu

Nie zmienia siq w r:zasie
DS(70,-)2 (< 2'%)

cs(lo)70
BSI I5
TRIOO

NPD

)dpomoSc na zamra2ante i odmra2anie

NPD

)tugotrwala redukcja grubo6ci

NPD

)tugotrwah nasi4kliwo6f wod4

NPD

{bsorpcja wody przy d}ugonwalej dyfuzji

NPD

lrzenikanie pary wodnej

NPD

Wla6ciwo6ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

ilskainik izolacyjno5ci od
l2wiek6w uderzeniowych (dla
rcdl6e)

Sztywnoif dynamicara

NPD

3rubo5d

NPD

)crstrwosc

NPD
NPD

liaEte spalanie w postaci Zavpnia

Brak zubstancii niebezpiecznych

Jwatnianie siq substancji niebezpiecaych do Srodowiska wewneftmego

Wlaiciwo6ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wfaSciwo5ci

uffiowych. Niniejsza
nn 305/2011 na

deklaracja wfaSciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpon4dzeniem ({.IE)

wyl4czr4 odpowiedzialno5( producenta okre5lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
ds. Jakoici

Celei- Petnomocnik
(irniq nazw

is

lo - st anow

is

kn)

Zvrarddw, dnis 22.12.2016r.
(miejsce i data)

FMa

Vlllrflltr StyrqiamtYch

SP.

IABORATORIUilI

Adres strony intemetowej na kt6rej udostgpniono niniejszq deklaracjq wta5ciwo5ci u2ytkowych:
h

ttp ://www.styropianfrvs.pV

Z

ct.

