DEKLARAcJA wlAScrwoScr uzYTKowYcH
,Fws.EPS 70-040 FASADA-EPS EN f163-T(r)-L(2)-W(2)-S(5)"P(r0)-BSrI5-CS(10)70-DS(70'')2-TR100

2. 7-amienone zastosowani e lub zastosowania

:

Iznlacja cleplna w budownictwie.
3. hoducent:

FIYS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrarddw
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 t55
5. System(-y) oceny i weryfrkacji stalych wtaSciwoSci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) Prod
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o

Instjrtutu Technild Budowlanei (iednostka notSrllkowrna nr 1488)

7. Deklarowane w{a$ciwo6ci u2ytkowe

:

Zasadniczr charakterystyki
iVsp6lczrTnnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

)p6r cieplny
iruboSo

Wla6ciwoSci u2ytkowe
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teakcja na ogieri

trwalofireakcji naogien w funkcji
:iepla, warunk6w atrnosferycznych,
rtarzenia/desradacii

lrwaloS6 wlaSoiwoSci

)por cieplny i wspotczynnik przowodzenia
trwaloSf opom cieplnego w funkcji :ier*a
;rgllta, wirfutu(ow aufl()srEryrJzlryull,

fiarzenia/degradacji

frwato5c wta6ciwo6ci: stabilnoSc wymiarowa
v okreflonvch warunkach temp.

tlaprg2enie Sciskaj4ce przy I 0 % odksztatcenia

Wynzymalofd na
ozci4eanie/zginanie

trwalo5i wytrzymato5ci na
lciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

lnepuszczalno5d wody

}zepuszczalnoii pary wodnej

Mytrzymaloie na zginanie
Mytr4/matoid na rozci4ganie prostopadle do
rowi erzr-hn i czolowvch

Nie pogarsza siq w czasie
Nie zrrienia siq w czasie
DS(70,-)2 (= 2Y,)

cs(ro)70
BSI I5
TRIOO

letzanie prry Sciskaniu

NPD

)dpomo6f na zamrzi:ante i odmra2anie

NPD

)tu gotrwala redukcj a grubo3ci

NPD

)lugotrwala nasiakl iwo5i wod4

NPD

{,bsorpcja wody przy dtugorwatej dyfuzji

NPD

lzenikanie pary wodnej

NPD

Zasa dnicze

WlaiciwoSci u2ytkowe

charakterystyki

NPD

iztywnoii dynarniczra
Wskainik izolacyjno5ci od
J2wiqk6w uderzeniowych (dla

rcdl6e)
liaEle spalanie w postaci 2anenia

irubo(i

NPD

)clsllwosc

NPD

NPD
Brak substancii niebeariecznych

Jwalnianie sie substancii niebezpiecarych do Srodowiska wewneftanego

Wta6ciwo5ci uiytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wla5ciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wtaiciwogci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozry,otzadzeniem (UE)
nr 30512011 na wyl4czn4 odpowiedzialno6( producenta okre5lonego powy2ej.
W imieniu producenta podpisa(-a):

Asnieszka Celei- Petnomocnik Zarz4du ds. Jako5ci
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ZYrard6w. dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)
, FWaWWw

StyropimowychSp, Z o, o.

LABORATORIUIII

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjg wla6ciwo5ci u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pV

