DEKLARAcJA wlAScrwoScr
Nr 3-7011212O16
1.

uzyrKowycH

Niepowtarzalny kod identyfftacyjny typu wyrobu:

FW$EPS ?0-040 FASADA-EPS EN r3163-T(1)-L(2)-W(2)-S('-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100

2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

Iznlacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrarddw
Email: biuro@styropianfus.pl
40

30

5. System(-y) oceny

i weryfftacji statych rvla5ciwo6ci u2ytkowych:
3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do imlacji cteplnej w budownictwie.
Jednostka lub j ednostki notyfikowane:

o

Inst5rtutu Techdld BudowlaneJ $ednostka notyflkowana nr L4t8)

7. Deklarowane w&aiciwo6ci u2vtkowe:
Wla5ciwo3ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Mspolczynnik przewodzenia ciepfa

)p6r cieplny

Nie wiqcej ni2
0-0,1O

IWm-Kl

RD- l,751m2f,lW1
dv-70mn1 Tl(+lmm)

)por cieplny
iruboSo

E

leakcja na ogieri

frwalo6dreakcji na ogieti w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,

Nie poganza siq w czasie

lrwalo$6 wlaSciwoSci

rarzenia/depradacii

)por cieplny i wsp6tcrynnik przewodzenia
Irwalo6d oporu cieplnego w funkcji :ienla
:ieph, warunk6w atrnosferycznych,
trwalo6i wlaSciwo6ci: stabilnoid wymiarowa
ilarzenia/degradacji
v okre5lonvch warunkach temo.
)Iaprq2enie Sciskaj4ce przy

l0

ozci4ganie/zginanie

lrwatoSi wyt-zymalo6ci na
;ciskanie w funkcji starzenia

i

legradacji

lnepuszczalno6d pary wodnej

BSII5
TRIOO

lelzaweprzy Sciskaniu

NPD

)dpomo5f na zzmn2axtte i odmra2anie

NPD

)tugonwafa redukcj

a

grubo5ci

Dtugonwala nasi4kliwo3f wod4

tzepuszczalnoii wody

DS(70,-)2 (3
cs(10)70

% odksztatcenia

WvnzvmatoSi na zsinanie
Wytrzymalo5i na rozci4ganie prostopadle do
rowierz,chni czofowvch

Myrrymafo6ina

Nie zmienia siq w czasie

A.bsorpcja wody przy

dfugotrwdej dytu"ji

Przenikanie par,y wodnej

NPD
NPD
NPD
NPD

2o/o)

Zas a dnicz,e

Wlaiciwo5ci u2ytkowe

charakterystyki

Sztywno6i dynamicana

NPD

ilska2nik izolacyj no5ci od
Ewiqk6w uderzeniowych (dla

3rubo6i

NPD

rcdl6e)

>clstrwosc

NPD
NPD

liasle spalanie w postaci 2uzena

Brak substancii niebezpiecznych

Jwalnianie sie substancii niebezpiecaych do Srodowiska wewnqtanego

WtaSciwo5ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wh5ciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla5ciwo6ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie zrcryorz&zeniem (UE)
nr 305/2011 na wyl-4cznq odpowiedzialnoid producenta okreSlonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisa(-a):
Agnieszka Celej' Petnomocnik Zsrz4drr ds. Jakoici
(imiq nazw is ko - s t anow is ko )

Zvrard6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

FW,a Wrotu

$yropiiltwtydt

Sp. Z

o. o.

I.ABORATORIUTII

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wta6ciwo6ci u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pV

