DEKLARAcJA wt-AScrwoScr
Nr 3-290/1212016

uZymowvcn

l. Niepowtarzalny kod identyfftacyjny typu wyrobu:
FWS-EPS ?tF040 FASADA-EPS EN H63-T(r)-L(2)-W(2)-S(s)-P(r0)-BSlrs-cs(r0)70-Ds(70,-)2-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna w budownictwie.
3. hoducent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z oo.
ul. Drukarska 4, 9G300 ZYrarddw
Email;
: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

5. SystemGy) oceny i weryfikacji stalych wfa5ciwo5ci u2ytkowych:
3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015,Wyroby do izolacji cieplnej w budownlctwie.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

o

Inst5rtutu Technlld Budowlanej (iednostka not5rflkowana nr 1488)

7. Deklarowane wla6ciwo5ci u2ytkowe

:

Zasadnicze charakterystyki
Wspotc4mnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

)p6r oieplny
iruboSc

Niewigcej nZ
0.0z10IWm.Kl

F'D-7,251m2vw1
dN-290mm, Tl(+lmm)
E

leakcja na ogiei

frwalo5f reakcji

Wta6ciwo6ci uZytkowe

na ogien

w funkcji

:ieplao warunk6w atrnosferyczrych,

frwalo66 wla$ciwofui

Nie pogarsza siq w czasie

rtarzenia/deeradacii

)por cieplny i wspotczynnik przewodzenia
Irwato5i oporu cieplnego w funkcji :ieula
;iepta, warunk6w atmosferycznych,
lrwaloid wlaiciwosci: stabilnoSf wymiarowa
rarzenia/degndacji
v okre#lonvch warunkach temp.

laprq2enie 5ciskaj4ce przy l0 % odksztalcenia
WytrzymaloSi na
:ozci4gani e/zginarrie

Wvtrzvmalo6i na zginanie
Wyrzymato6( na rozci4ganie prostopadle do
rnw'erchni czrrlowvch

Nie zmienia siq w czasie
DS(70,-)2 (3 2%)
cs(10)70
BSI I5
TRIOO

Irwalo6i wytrzymalo5ci na
lciskanie w funkcji starzenia i

lelzane przy Sciskaniu

NPD

fdpomo5i na zamra2anie i odmra2anie

NPD

legradacji

)tugotrwah redukcj a grubo5ci

NPD

Dlugotrwah nasiakliwoSd woda

NPD

{bsorpcj a wody przy dtugonwatej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

trzepuszczalno6d wody

lrzepuszczalno6f pary wodnej

Wlaiciwo5ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Mska2nik izolacyjnoici od

Ewiqk6w uderzeniowych (dla
rcdt6e)
liaete spalarfe w postaci 2arzenia

SztywnoSi dynamiczna

NPD

iruboif

NPD

>crslrwosc

NPD
NPD
Brak substanci i niebezpiecznych

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnqtranego

Wta5ciwo6ci u'iytkowe okre6lonego powyzej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wh5ciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo5ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpotz@zeniem (UE)
nr 305 12011 na lvyhcm4 odpowiedzialno5d producenta okreflonego powyZej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):
Agnieszka Celej- Petnomocnik Zarzadtt ds. Jako6ci
( im ig nanv is ko - st anow is lco)

Zyr ard6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

i

Fffi V@t Xyrqianowy'ch
tAEgXltO*,Un

Adres strony internetowej na kt6rej udostgpniono niniejszq deklaracjq wlaSciwo5ci u2ytkowych:

http :iiwrvw.styropianfrvs.pV
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