TDEKLARAcJA

wt-AScnvoScr u2vrxowYcH

Nr 3-280/1212016
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWSEPS 70-M0 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-8S115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100

2- Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. hoducent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
Telefony:

-tF48

46 855 48 81, +48 46 t55 40

30

Email: biuro@styropianfus.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji sta{ych wta6ciwo5ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specylikacja"
Jedrtostka lub j ednostki notyfi kowane:

o

Instlrtutu Terhntki Budowlanei (iednostka noQrlikowana nr 1488)

7. Deklarowane wta5ciwo5ci u2ytkowe

:

Z astdnicze ch arakterystyki
Wspolcz5mnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

)p6r cieplny

7,00 1m2r.iw1

E

reakcji na ogien ,ry

funkcji

:iepla" warunk6w atrnosferycznych,
rtarzenia/desradacii

lrwaloS6 wla,6ciwoSoi

)p6r cieplny i wspdlczymik przewodzenia
lrwatoSc oporu cieplnego w funkcji
:ieola
:iepla, warunk6w atmosferycznych,
lrwatoid wla6ciwoSci: stabilnoSc wymiarowa
rarzenia/degradacji
v okre5lonvch warunkach temp.
N

Wynzymato6i na

vtzvmal &(.

na zg inanie

ilytrz)'ma+o5i na rozci4ganie prostopadle do

ozci4ganie/zginarrie

na

6ciskanie w funkcji starzenia i
degradacji

kzepuszczalno3f wody
tzepuszczalnoSf pary wodnej

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

cs(10)70

rlap4Zenie Sciskaj4ce prz)' l0 % odksztatcenia

i wyt"zymalo6ci

-

tWm'K.l

dN-280mm, Tl(+lmm)

teakcja na ogien

Trwato5

Nie wiqcej nD
O-040
RD

iruboSc

trwalo6i

Wta6ciwo5ci u2ytkowe

rorxrierzchni cz.c*owvch
)elzanie przy Sciskaniu

BSI I5
TRIOO

NPD

)dpomo6i na zamra2zrue i odrnra2anie

NPD

)lugotrwafa redukcj a grubo3ci

NPD

)tugorwata nasi4kliwo5c wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dlugonwalej dyfu{i

NPD

kzenikanie pary wodnej

NPD

Wta5ciwo6ci u2ytkowe

lZasadnicze ch arakterystyki

Wska2nik izolacyjnoSci od

l2wiqk6w uderzeniowych ('dla
mdt6e)

Sztywno6f dynamiczra

NPD

irubo6i

NPD

iciStiwoSd

NPD
NPD

-'iasle spalanie w postaci 2arznnia
Jwalnianie siq substancji niebezpieczrych do Srodowiska wewngtranego

Brak substancji niebezpiecznych

Wla6ciwo6ci u2ytkowe okre6lonego powyZej wyrobu s4 zgdne z zestawem deklarowanych wla6ciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wtaSciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpotzdzeniem (UE)
nr 30512011 na wyt4cznel odpowiedzialno6d producenta okreSlonego powy2ej.
W imieniu producenta podpisal(-a):

Asnieszka Celei- Pfiomocnik Zarz4dtt ds. Jako6ci
( im iQ nazwi s lm - st anow is ko)

Zvrard6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)
i

FW

Vtyrohbv Styropianowych Sp, Z o. u.

LABORATORIUM

Adres strony intemetow{ na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wfaSciwo6ci u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pV

