DEKLARAcJA wlAScrwoScr

u2vrxowYcH

rwtazalny kod ident5trftacyjny tlTu wyrobu:
FWS- PS 70-M0 FASADA-EPS EN 13r63-T(1)-L(2)-W(2)-S('-P(10)-BS1rs-CS(r0)70-DS(70,-)2-TRll

2.Za

srzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cleplna w budownictwie.
3.

rcent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianorvych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
30 Email: biuro@styropianfrvs.pl

Telefony: +48 46 855 4S 81, +48 46 855 40
5.

m( -y) oceny i weryfftacji statych wta6ciwoSci u2ytkowych:
3

6a.

na znarlnonlzowana''

EN 13163:2012+41:2015 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specylikacia"
ra lub jednostki notyfikowane:

ol

t5rtutu Technlki Budowlanej (jednostka not5dikowana

7.

rowane wta5ciwoSci u2\tkowe

nr 1488)

:

Zasadnicze charakterystyki
WspotczSncnik przewodzenia ciepla

)por ci plny

)p6r cieplny

lrwalos6 wladciwo$ci

)p6r cieplny i wspolc4mnik przewodzenia
oporu creplnego w tunkcJr
:iepla
:iepla, rarunkdw afinosferycznych,
trwalo6d wta6ciwoSci: stabilno3c wymiarowa
tAePn /deg;radacji
v okre5lonvch wanrnkach temp.

rtte/zginanie

frwafc iwyn:zymato6ci na
: w funkcji starzenia i

ii

lrzepus zczalno(iwody

lrzepu ,,czalnoiipary wodnej

Nie pogarsza sig w czasie

Nie zmienia siq w czasie
DS(70,-)2 (32%)
cs(10)70

{uprqz nie 5ciskaj4ce przy I 0 % odksztalcenia
vvyuzJ nalo5i na

6,50 Im'KAVI

E

c

r7-

-

dN-260mm, Tl(+lmm)

irubo*i

frwalo

Niewigcej nP

0-040lWm'Kl
RD

D--L^l

na ogien
'rwato ireakcji na ogieri w funkcji
iepta, rarunk6w atrnosferycznych,
r/desradacii

Wta6ciwo5ci u2ytkowe

ilyramalo5i

na zginanie

Mytrarmaloif

na rozci4ganie prostopadle do

rowierychni cznlowc.h

BSI I5
TRIOO

lel'zanie przy Sciskaniu

NPD

)dpomoSi na zamra2anie i odmra2anie

NPD

)tugotrwah redukcja gruboSci

NPD

)lugotrwah nasiakliwoSd wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

Wla6ciwoSci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

ffskair k izolacyjno6ci od
w uderzeniowych (dla

ndt6e

i+te mlanie w oostaci

iztywnoSi dynamiczra

NPD

jrubo5d

NPD

iciSliwo5i

NPD
NPD

2arz,enta-

Jwalni nie sie substancii niebezpieczrych do Srodowiska wewnqtarego

q

Brak substancii niebeaiecznych

nr 30

zgodne z z
Sci u2ytkowe okre6lonego powyZej wyrobu
ch. Niniejsza deklaracja wta3ciwo5ci u2ytkowych wydana zo
11 na wyt4czn4 odpowiedzialno6d producenta okre5lonego powy2ej.

Win

r producanta podpisa(-a)

:

Petnomocnik
( imiq nazw is ka - st anow i s ko)

dnia22.12.2016r.

