DEKLARAcJA wt-AScrwoScr
Nr 3-30/1212016
1.

uZvxowvcn

Niepowarzalny kod idurtyfftacyjny qTu wyrobu:

FW$.EPS 7{f-tH0 FASADA-EPS EN 8163-T(1)-L(2)-W(2)-S('-P(10)-BS1I5-CS(10)70-DS(70,-)2-TRI00

2. Zamienone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 9G300 Zyrard6w
Email:
: +48 46 855 48 81. +48 46 855 40

30

5. System(-y) oceny

i weryfikacji stalych urhfciwo6ci u2ytkowych:
3

6a. Norma zharrnonizowana:

EN 13163:2012+41:2015,oWyroby do imlacji cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o

Inst5rtutu Techntkl BudowlaneJ (ednostka noqflrowana nr 1488)

7. Deklarowane vrla5ciwo5ci uzytkowe

:

Wla5ciwo5ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Niewiecej ni2

iVspolczynnik przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

0.0zl0lWm.Kl

tb-0,751m2vw1
Tl(+lmm)

)p6r cieplny

d.r-30mtn,

]rubo56

E

leakcja na ogiefi

trwatoSireakcji na ogien w funkcji
:iepla, warunk6w atnosferycznych,

Nie poganza siq w czasie

lrwalo56 wlaSoiwofr:i

rtarzenia/desladacii
trwalo6d oporu cieplnego w funkcji
:iepl4 warunk6w affrosferycznych,
rtarzenia/degradacji

)por cieplny i wspolczynnik przewodzenia
:iepla
lrwatoSd wla6ciwoici: stabilnoic wymiarowa
v okre6lonvch wamnkach temo.

l/vtrzrrmatoSi na zginanie
Wytramato5d na rozci4ganie prostopadle do

:ozci4ganie/zginanie

Irwatoii wytrzymato6ci

'rouri erzch n

na

lciskanie w funkcji stanenia i
legradacji

i czrvlowvch

lelnne pny
fdpomo5i

DS(70,-)2 (32%)
cs(10)70

{aprg2enie Sciskaj4ce przy l0 % odksztatcenia

Wytzymalo6i na

Nie zmienia siq w czasie

TRIOO

NPD

Sciskaniu

na zamra2anie

BSI I5

i

odmra2anie

NPD

lugonwal"a redukcj a gruboici

NPD

)}ueofrwala nasiAkliwo6d woda

NPD

>rzepuszcz.alnoSiwody
A.bsorpcja wody przy dtugofrwatej

)rzepuvczalno3f pary wodnej

Przenikanie pary wodnej

dyfuaii

NPD
NPD

Wla5ciwoSci uZytkowe

Zastdnicze charakterystyki

tztywnoii dynamiczrra

NPD

Wskainik izolacyjnoSci od
l2wiek6w uderzeniowych (dla

Srubo5i

NPD

:odt6s)

rclstrwosc

NPD
NPD

liasle spalanie w postaci 2arznrua

Brak zubstancii niebeaiecznych

Jwalnianie sie substancii niebezpiecarych do Srodowiska wewnetrareSo

Wla6ciwoSci u2ytkowe olre6lonego powy2ej wyrobu s4 zgo&re z zestawem deklarowanych wh5ciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja vda6ciwoSoi u2ykowych wydana zostaje zgodnie z rozporz$zeniem (uE)
nr 30512011 na wyf4cznE odpowiedzialno5( producenta okeSlonego powy2ej.

W imieniu producarta podpisa(-a)

:

Agnieszka Celei- Petnomocnik 7'arz4du ds. Jako5ci
( imiq nannisko- st anowisla)

Zward6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

FWa

Vttrrfdlr- &yrophtrottydr

g.

Z o. o.

I.ABORATORIUT

Adres strony intemetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjg wlaSciwoSci u2ytkowych:
http ://rvrvw.styropianfu s.PV

