DEKLARAcJA wLAScrwoScI uzYTKowYcH
l. Niepr

gpu wyrobu:

nrtarzalny kod identyfrkrcyjny

FWSIE s 70-040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(+P(I0)-BSIls-Cs(r0)70-Ds(70,-)2-:rru0

t-.

Zari

rzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacia cieplna w budownictwie.

l. Prodr )ent:
FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
uL Drukarska 4,9G300 ZYrard6w
Email: biuro@styropianfrvs.pl
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

i.

Syste n( -y) oceny

i weryfrkacji stalych wla5ciwo6ci u2ytkowych:
3

5a.

Nor ta zhrmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,rWyroby do izolacii cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Speqyfik"cJ4Ierln ncf a

lub jednostki notyfikowane:

rtutu TechniH BudowlaneJ $ednostka not5fikowana nr 1488)
7. Dekl rowane wla6ciwo6ci u2ytkowe

:

Zasadnicze charakterystyki
Wspotczynnik pr znw odzena ciepla

)p6r cit rhy

)por cieplny
irubo56

Nie wiqcej nD

0.040[Wm'Kl
RD-6,751m2Kw1
d{-270mm, Tl(+lmm)
E

leakcja la oglen
frwalos

Wta5ciwo6ci u2ytkowe

reakcji na ogieti w funkcji

:iepta, r rrunk6w atmosferyoznych,

frwalo$6 wlaSciwo&:i

Nie pogarsza siq w ozasie

deeradaoii

)p6r cieplny i wspdtczyrmik przewodzeria
oporu cieplnego w frrnkclr :ieola
:iepta, r lrunKow almosrerycznyorL
frwaloSd wla5ciwosci: stabilno6c wymiarowa
'degradacji
v okreSlonvch warunkach temp.
I r wanu:

Lie

Sciskaj4oe przy lO

trzvmalo6d na zgtnarne

Wytrzymalo5f na rozci4garie prostopadle do
rowierzchni czcvlouvch

t'rwalo! :wytrzymalo5ci na

)rzenr
rzgPu.

odksztalcenia
Wv

Nytrzy alo5i na
ielzginartre

!^;-L--; w fimkcji starzenia
lr
'6

%o

i

ozalno6iwody

?rzepus czalno3(pary wodnej

Nie zmienia siq w czasie
DS(70,-)2

(32W

cs(10)70
BSI I5
TRlOO

?elzaneprzy 5ciskaniu

NPD

f dpomoii na zamra2anie i odmra2anie

NPD

Dtugotrwala redukcj a gruboici

NPD

Dtugotrwala nasi4kliwo6i wod4

NPD

Absorpcja wody prz.y dlugotrwa+ej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

Wlaiciwo6ci u2ytkowe

Zasillnicze charakterystyki
iztywno6i dynamiczna

NPD

f/skaZnik izolaoyjnoici od
l2wiek6w uderzeniowych (dla

irubo6f

NPD

pdf6s)

rcrslrwosc

NPD

NPD
Brak substanci i niebezpiecznych

liacle spalanie w postaci 2anenia
Jwalrrianie sig substancji niebezpieoznyoh do Srodowiska wewnqtznego

WlaSciwo$ci u2ytkowe olce3lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zastatuem deklarowanych wlaScrwoj
uiytkowych. Niniejsza deklaracja wta5ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporz$zmiem (Jl

w

305 12011 na

wyftczr4 odpowiedzialnoS( producenta okreSlonego powyZej.

W imieniu producenta podpisa(-a)

:

Asnieszka Celei- Pelnomocnik 7'arzadt ds. Jako6ci
(

irnig nazwis lut -

s

t anow is

lut)

l6w.dnla22.12.2016r,
(miejsce i data)

i ru*t

u{'l,rfflw stYroPianoul'

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjQ wlaSciwoSci u2ytkowych:
http ://www.styropianfu s.pU

