DEKLARAcJA wLAScrwoScI
Nr 3-230/1212O1(r
1.

uzyrKowYcH

Niepowtarzalny kod identyfikaryjny typu wyrobu:

FWSIEPS 70-040 FASADA-EPS EN 13r63-T(1)-L(2)-W(2)-S(s)-P(r0)-BSrrs-CS(r0)70-DS(70,r2-TR100

2. Zamienorre zastosowanie lub zastosowania:
Izotacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FIVS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 9G300 Zyrard6w
5. System(-y) oceny i weryfikacji stafuch wlaSciwo5ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,\ilyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryeznie. Specyfikacja"
Jednostka lub je&rostki notyfi kowane:

e

InstJrtutu Techniki Budowlanej fednostka not5rllkowana nr 1488)

7. Deklarowane wtaSciwo6ci uZytkowe

:

Wla6ciwo5ci u2ytkowe
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{eakcja na ogien

frwato5i reakcji na ogieri w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,
lrarzenia/desradacii
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Nie pogarsza siq w czasie

)p6r cieplny i wspofcz5mnik przewodzenia

Nie zmienia siq w czasie
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lelzanie przy Sciskaniu
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)dpomo6dna zanlrra2zrle i odmra2anie
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)tugotrwala redukcj a gruboSci
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)tugotrwata nasi4kliwo6i wod4
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A.bsorpcja wody przy
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Przenikanie pary wodnej

NPD
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Wlaiciwo6ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wskainik izolacyjnoSci od
l2wiqk6w uderzeniowycb (dla
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liaEle spalanie w postaci 2aruena

izrywno5i dynamiczra
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Brak substanc.i i niebezpiecznych

tlwalnianie sie substancji niebezpiecanych do Srodowiska wewnefrzrego

z zestawem deklarowanych w{aSciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta5ciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozponSzeniem (tIE)
nr 30512011 na w'yf4czr4 odpowiedzialno5( producenta okre5lonego powy2ej'
Wta$ciwoici u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu sE zgodne

W imieniu producenta podpisa(-a):
Asnieszka Celei- Petnomocnik Zarz4du ds. Jako5ci
( imiq nazwis ko- st anowis

la)

Zyrard6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)
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Adres strony internetowej na lt6rej udostgpniono niniejszq deklaracjq wta6ciwo6ci u2ytkowych:

http ://www.styropianfu s.pU
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