DEKLARACJA WLASCTWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 3-90/1212O16
L Niepowtarzalny kod identyfftacyjny t)'pu wyrobu:
FWS-EPS 7{F040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS1r5-CS(r0)70-DS(70,-)2-TRI00

2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cleplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
Email: biu

: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych w{aSciwoSci u2ytkowych:
3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+41:2015 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznle. Specylikacja'
Jednostka lub je&rostki notyfikowane:

o

Instjrtutu Techniki Budowlanei (iednostka notyflkowana nr 1488)

7. Deklarowane wtajciwo(ci u2lrtkowe

:

Wta6ciwo6ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Wspolczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r cieplny

F.o-2,25 Jm2trlw1
e.I-90mrn,

3rubo5,6

Tl(+lmm)
E

teakcja na ogieti

lrwato3ireakcji

Nie wiqcej ni2

0.0,10lWm.Kl

na ogien

w funkcji

warunk6w atmosferycznych, Irwalcxid wlaSoiwoSci
rarzenia/deeradacii
)por cieplny i wspotczynnik pnewodzenia
frwalo.5ioporu cieplnego w funkcji :iepla
iepla, warunk6w atmosferycznych,
lrwatoSd wta6ciwoSci: stabilno5c wymiarow
raner.ia/degrad,aqr
v okreflonvch warunkach temp.
:ieptao

r{aprg2enie Sciskaj4ce przy

l0

Wynzymatoii na

-oz.ci4gmie/zgnanie

trwafoSi wyu-zyrnaloSci na
iciskanie w funkcji starzenia i

Wytrz'imalosd na zginanie
Wyfz),mato5f na rozci4ganie prostopadle do

legradacji

Przepuszczalnoii wody
hzepuszczalno5i pary wodnej

! elzanie

Nie zrnienia siq w czasie
DS(70,-)2 (< 2%)
cs(10)70

% odksztatcenia

rnwi e.rznh

Nie pogarsza siq w czasie

n

i

cz.rrlourvc-h

przy 5ciskaniu

)dpomo6i na zanra2ane i odmra2anie
)tugorrvala redukcj

a

grubo6ci

BSI I5
TRIOO

NPD
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)lugonwah nasi4kliwoSi wod4

NPD

{,bsorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji

NPD

kzenikanie pary wodnej

NPD

WtaSciwoici u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
iztywno5d dynamiczra

NPD

Wska2nik izolacyjno6ci od
l2wiek6w uderzeniowych (dla

iruboid

NPD

rcdt6e)

rcrslrwosc

NPD

NPD
Brak substanci i niebezpiecznych

iaele spalanie w postaci ?-arzeniz

Jwalnianie siq substancji niebezpiecanych do Srodowiska wewnqfranego

Wla6ciwo5ci u2ytkowe okreSlonego powyZej wyrobu sE zgodne z zestawem deklarowanych wh6ciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla5ciwofci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporz4ilveniem (UE)
nr 30512011 na wyl4czn4 odpowiedzialnoSd producenta okre5lonego powy2ej'
W imieniu producenta podpisa{-a):
- Petnomocnik
( im iq nazw is la -

s t anow is

u ds. Jako5ci
kn)

Zyrard6w, dnia 22.12.20L6r.
(miejsce i data)

fiiS
Faffi

l/tyrobfiw Styropiarnwych Sp' Z o' o'

TABORATORIUT{

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wtaSciwoSci u2ytkowych:
http :i/www.styropianfu s.pV

