DEKLARAGJA WT,ASGNK'SG I

U

ZYTtrOWYG H

Nr 8-{OO11,212lJ',6
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FtFEns m43o DAcH.DODLOaA.cRrFrr.EFr

EN r3r03.T(21.r(3}WtF3(r}P({0}!8.125.6(r0}00.D3(70,.12.0tt(r)5

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacla cleplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka

Wyob6w $tyropianowych Sp. Z o.o.

ul. Drukarska

d

96-300 2yrrardriw
30 Email: biuro@styropianturs.pl

Telefony: +4E 4G E55 4E 81, +45 46 655 4lt

5. System(-y) oceny iweryfikaQi statych nttaSciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizo\wana:

EN {31G3r2O12+Atl:2O15 oWyroby do izolacji cieplnej w budowrtictrvie.
Wyroby ze styropianu (EP$l produkowane fabrycznie. Specyfikaciail
Jednostka lub jednostki notyfikovrane:

olnrtytutu TechnlH Budowlanel (frdnortte no$illwana nr {tlttl
ePolstle Gcntrum Bdrn I G.rtyl[lfacfl (lednorttra notyf,honrena 14Ea)
7. Deklarowane wfa$cinroSci u2ytkoue

:

Isa6ciwoSci uiytftowe

Zasadnicze charakterystyki
l\lsp6lczynni k przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r oieplny
inrbo56

Reakcja na

ogiei

Nie wigcej ni2

0.030lWm'Kl
Rn-3.33 [m"I?Wl
dN-100mm, I2(+2nrn)
E

frwalo5d reakcji na ogief w
unkcji ciepla, warunk6w

ltmosferycznych,

Nie pogarsza sig w czasie

lrwdori6 wlaSoiwo5oi

;tarzenia/deoradacii
frwaloS6 oporu cieplnego w

unkcjicieph, warunk6w
ltmosferycznydr,
;tarzenia/degradacji
tfaprg2enie Sciskai4ce

)p6r cieplny i wsp6lczynnik
rrzewodzenia cieola
frwaloSd uda6ciwo5ci: stabilnoSd
qymiarowa w okre5lonych urarunkacir

DS(70,-)2 (s2%)

emD.

pr4

10 % odksztafcenia

)dksztalcenie w okre6lonych warunkach obci42enia Sciskajqcego
emneraturv
lVytrrymaloS6 na
'ozciqganielzginanie

Nie zmienia sig w czasie

cs(10)80
i

Alytr4ymabS6 na zginanie
Mrzymalo56 na rozciqganie
rrostopadle do powierzchni czolowych

DLT(I)5
8S125
NPD

Zasadnicze charakterystyki
fnraloS6 wytrzymalo5ci na
iciskanie w funkcji starzenia

i

legradacji
)rzepuszczalnoS6 wody

WaSciwo6ci u*ytlowe

)eEanie przy Sciskaniu

NPD

)dporno56 na zamra2anie i odmra2anie

NPD

)fu

gotrwala redukcja gruboSci

NPD

)fu

gotrwata nasiqkliwo66 wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

iztywnoS6 dynamicma

NPD

lZwigk6w uderzeniowych (dla

3rubo56

NPD

rodlr6o)

SciSliwoS6

)rzepu$zczaln o56

pa

ry wodnej

/VskaZnik izolacyjnoSci od

NPD
NPD
Brak substancji

]iaqle spalanie w postaci 2arzenia
Jwal nia nie si q su bsta

n

cji nieb ezpiecznych

d

o Srodowiska wewn gtrzr e go

WaSciwoSci u2ytkorrve okreSlonego powy'zej wyrobu se zgodne

niebezoiecmvch

z

zestavyem deklarowanyCh

uila6cirrrroSci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja uda6civw6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzqdzeniem (UE)

nr

30512011 na wyl4cznq odpowiedzialno5c producenta okreSlonego

povqy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Pelnomocnlk

ds. JakoSci

(imig nazwisko- stanowisko)

dnla 22.12.2O16n
(miejsce idata)

FM

FWS
VfrrDbw Styrqianwych

Sp. Z

o. o.

TABORATORIUiI

Adres strony intemetovrcj na ktorej udostEpniono niniejszq deklaracjg wla6cinro6ci u2ytkovqych:

http//wruw.styropianfws.pl/

,

