TDEKLARAcJA wt-AScwoScr
Nr 3-300/12l20l(r
1,

uZvrxowvcu

Niepowtarzalny kod irlentyfftacyjny typu wlnobu:

FWS-EPS 70-{f40 FASA.DA-EPS EN 13r63-T(r)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BSr15-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100

2. Zamietzorre zastos owanie lub zasto sowania

:

Izolscia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4' 9G300 Zyrard6w
Telefony:

-

5. System(-y) oceny i weryfrkacji stalych wtaSciwo3ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+41:2015,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub je&rostki notyfikowane

o

:

InstJrtutu Technikl Budoqlanei (iednostka not5rlikowana nr 14E8)

7. Deklarowane wlaSciwoici u2vtkowe

:

Wta5ciwo5ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
$/spotc4mnik przewodzenia

)p6r cieplny

ci

epta

)p6r cieplny

Nie wiecej ni2

0.040lWm.Kl
RD

-

7,50 1m2cw1

dw-300mm, Tl(+lmm)

iruboS6

E

teakcja na ogie6
lrwalo5€ reakcji na ogien w funkcji
:iepta, warunk6w afinosferycznyc\

lrwaloS6 wla6ciwofui

Nie pogarsza siq w czasie

rtarzenia/deeradacii

)p6r cieplny i wspotcrynnik ptzewodzenia
frwalo6f oporu cieplnego'w funkcji :ieola
:iepla, warunk6w atrnosferycznych,
trwato5i wta6ciwoSci: stabilno6i wymiarowa
ftarzena/degratacji
v okreflonvch warunkach temo.

rlaprq2enie Sciskaj4ce przy

l0

Wytrzymalo6i na
ozci4ganie/zginarrie

%o

DS(70,-)2 (-<2%)

cs(lo)70

odksztalcenia

I/vr:zrmalo3i
Myrzymatoi(

Nie zmienia siq w czasie

na zgi nanie
na rozci4ganie prostopadle do

rowierz.chni czc*owvch
zznie przy Sciskaniu

BSI I5
TRIOO

NPD

lrwaloSi wytrzymaloSci na
;ciskanie w funkcji stanenia i

' el

)dpomo3i na zamraiauoie i odmra2anie

NPD

legradacji

)tugotrwala redukcja gruboSci

NPD

)lugonwah nasiAkliwo5i woda

NPD

\bsorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

}zepuszczalno5i wody

I

rzep:uszcz.alno6i pary wo<lnej

WtaSciwcici u2ytkowe

Zastdnicz* charakterystyki
Sztywno6d dynamicana
izolacyjnoSci od
.jrubosc
rZ-: ^1- !
ruderzeniowych (dla
)clslrwosc
ndtOe)
postaci
i:anerna
liasle s ilanie w
Jwalnia ie sig substancji niebezpieczrych do Srodowiska wewngtralego

ilskain

rrl- I

NPD

:

NPD
NPD
NPD
Brak substanci i niebezpiecznych

u2ytkol

,lr3051'.

Sci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wla6ciwo5pi
ch. Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnte zrczporz$zaiem (UE)
l1 na wyl4czn4 o@owiedzialnofd producenta okre6lonego powyZej'

W imie

r

producenta podpisa(-a)

:

Asnieszka Celei- Pelnonocnik Z'arzadt ds. Jako6ci
(

imiq nazw

is lw

-

s

t onow is lco

)

J6w, dnia 22.12.2016r.

(miejsce i data)

Adres

s

internetowej na kt6rej udosQpniono niniejsz4 deklaracjq w{aSciwoSci u2ytkowych:
ht@ ://www.styropianfu s.pV

