DEKLARAcJA w[AScrwoScr
Nr !80/1212016

uZvmowvcu

L Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FVy$EpS ?0-040 FASADA-EPS EN r16-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(r0)-BS[5-CS(r0)7GDS(70,-)2-TR100

2. Zmierznne zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FIVS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o"
ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
5. System(-y) oceny i weryfrkacji sta{ych wlaSciwo6ci u2ytkowych:

6a. Norma harmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Specylikacja"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

o

Inctytutu Techntld Budowlanei (ednostka not5rflkowana nr 1488)

7. Deklarowane wta6ciwoSci u2vtkowe

:

Zasadnicze charakterystyki
Wspolc4mnik przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

Nie wiqcej nZ

0.040[Wm-Kl

Ro-2,ffi 1m2vw1

$rcieplny

&.r-E0mrn,

3rubo56

Tl(+lmm)
E

teakcja na ogieri

frwalo5ireakcji

Wla6ciwoSci u2ytkowe

na ogieh

w funkcji

riepta, warunk6w atno sferycznych,

lrwaloSd wlaSciwo$ci

Nie pogarsza sie w ozasie

*arzerialdesrad^cii
)p6r cieplny i wsp6lozynnik przewodzenin

rwaloSd oporu cieplnego w frurkcji :ier*a
,telna, waruuKuw aulrusr€ryrizuyul,

trwalo5t wta6ciwoSci: statilnoSc wymimowa

;larz,enia/&gradaoji
rlaprq2enie 6ciskajepe przy

v okreSlonvch warunkach temo.

l0

fr/ytrzymaloii rn
'ozci4ganre/zgtnaie
lrwaloSi wytrzymaloSoi na
iciskame w funkcii starzenia i
l,egradacji

?rzepuvozalnoSi wody

?rzepuszczahrcSi puty wodnej

i na zgnanre

Wytamatoii na rozcirymie prostopadle do
nwierzchni czcvlowvch
>e+zarie

DS(70,-)2 (<2V,)
cs(10)70

% odksztalcenia

il/vtrzvmalof

Nie zmienia siq w czasie

prry Soiskaniu

BSI I5
TRIOO

NPD

)dporno6ina zamra2ame i odmra2anie

NPD

)ugotrwala redukcj a grubo6ci

NPD

)lugotrwala nasi4kliwoSd wod4

NPD

\bsorpoja wody przl, dtugotnvatel dyfuzji

NPD

}zenikanie pary wodnej

NPD

Wlaiciwo5ci u2ytkowe

Zasadnicz* charakterystyki

MskaZnik izolacyjno5ci od

l2wiqk6w uderzeniowych (dla

ndl6s)

iztvwno5i dvnamiczna

NPD

inftosi

NPD

biStiwo6i

NPD
NPD

liaEte spalanie wpostaci iralzerlua

Brak substanci i niebezpiecznych

Jwalnianie siq substancji niebezpieczrych do Srodowiska wewnqtznego

Wta5ciwo5ci uZytkowe okreflonego po$yZej wyrobu sE zgodne z zestawem deklarowanych wlaSciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wtaiciwo6ci u2ltkowych wydana zostaje agodnie zrozporzflzortiem (UE)
w 305/2011 na wytqqzr4 odpowiedzialno5i producorta olae5lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisd-a):
Aenieszl<a Celei- Pefnomocnik Zarz4du ds. JakoSci
( imiq nazw is kn - s t anow is kn)

Zvrard6u dnia 22.12.2016r.

(

(miejsce i data)

FW5

FMa

Vtlmfltw StyropiaowYch

SP.

Z o. o.

TABORATORIUil

Adres snony internetowej na kt6rej udos4pniono niniejszq deklracjg wta3ciwo5ci u2ytkowych:
http ://www.styropirnfivspV

