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DEKLARACJA
a

rws.Eps

7G040 FASADA-EPS EN 13I63-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BSIr5-CS(r0)70-DS(70,,2-TRr00

2. Zamienone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

Ernail: biuro@styropinnfus.pl

5. System(y) oceny i weryfikacji stalych vilaSciwo6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,\Myroby do izolacji cieplnej w budorvnictwie.
Wyroby ze sfynopianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja'
Jednostka lub je&tostki notyfikowane:

o

Inetytutu Technlld BudowloneJ 0ednostka notldlkowana nr 14tE)

7. Deklarowane w{a(ciwo6ci u2l'tkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Wspolc4mnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r cieplny
]rubo56

teakcja na ogiei

Wla6ciwo5ci u2ytkowe

Niewiqcej nZ
0-(X0IWm.Kl
RD- 1,501m2ruw1
fu-60mrn, Tl(+lrnm)
E

frwalo5f reakcji na ogien w funkcji
;ieplq wanrnk6w atmosferycznyc[

[rwalo$6 wlaSciwo$ci

Nie pogarsza siq w czasie

rtarzenia/deemdacii

lrwalo6doporu cieplnego w funkcji
:iepla, wanrnk6w atrnosferycznych,

fiarzefia/degrdacji
r{aprq2enie Sciskaj4ce przy

)por cieplny i wsp6tczynnik przawodzenra
:ieola
frwaloSd wla5ciwoSci: stabilno3i wymiarowa
v okref,lonvch wanrnkach temp.

ilvtrzvmatoid na zginanie
ilytrzymalo5c na rozci4ganie prostopadle do
rnvri erzchn i cz.r*owvch

'ozci4garrie/zginani e

lrwato6i wytrrymato5ci na
;ciskanie w funkcji starzenia

' elzantte

i

legradacji

kzepuszczalnoSi wody
}zepuszczalno5d pary wodnej

pzy

DS(70,-)2

(32W

cs(lo)70

l0 % odksztalcenia

ilyftzymalo5d na

Nie zrnienia siq w czasie

Sciskaniu

BSI I5
TRIOO

NPD

)dpomo6d na zamra2anie i odmra2anie

NPD

)tugotrwa#a redukcj a grubo6ci

NPD

)tugotrwala nasi4kliwo5i wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dlugohwatej dytuzji

NPD

tzenikanie pary wodnej

NPD

Wlaiciwoici u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

iztywnoif dynamiczna

NPD

Wskainik izolacyj noici od
l2wiQk6w uderzeniowych (dla

lruboSi

NPD

todl6s)

ici5tiwoSd

NPD
NPD

iagle spalanie w postaci 2arzena

Brak substanci i niebeariecznych

rJwalnianie sig substancji niebezpiecaych do Srodowiska wewn€ftzlego

WtaSciwo5ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestarilem deklarowanych wlaSciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wfa6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpotz@zeniem (UE)
w 305/2O11 na wylqczn4 odpowiedzialno6d producenta okre5lonego powy2ej-

W imieniu producenta podpisa(-a):
Aenieszka Celei- Petnomocnik Zarz4du ds. Jako5ci
(

imig nazw isla- st anow is Im)

Zyrard6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

Faol/,lawel$styropranowy'ch

Sp' Z o' o'

LABORATORIUlI

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszqdeklaracjq w&a6ciwo6ci u2ytkowych:
http ://vrww.styropianfu s.pU

