DEKTARAGJA WT.ASGilUOSGI UzYTKOWYGH

Nr 8-{lOltl2l2|J16
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FrF.EPS 60{13ll DAGH.PODTooA€nAHI EFs EN 13163.T(2f"LF}r(3}s(5}P(rO}lsr2t€a(t0lEo'D3(7o''12'ofT({15

2. Tamietzon e zastosoran n ie

I

u

b zastosowa

n ia

:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FIUS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4r 90-300 2ytarditw
Email: lilq@$tyropiantus.pl
Telefony: +4E 46 E55 4E El, +43 46 E55 40

30

5. System(-y) oceny i ueryfikacji stalyctt wla6civrro5ci u2ytkowych

:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163=2O12+A'h2015 oWyroby do izolacji cleplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikovtane:

olnrtytutu Technl$ tudowlancl (lednostka notyfilowaoa nt {4tt)
oPolrtle Gcntrum Bedarl I GerSkacll (fcdnortta notyllkowana l4ll4)
7. Deklarouane rdaScivtoSci u2ytkovre

:

lfia5ciwo5ci utyU<owe

Zasadn icze charakterystyki
Ittlspofrczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

a

)p6r cieplny

RD- 3,66 fmztr?Wl
dN-11Omm, T2(+2mm)

inrbo56

leakcja na ogief
frwaloS6 reakcjina ogiefi w
unkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznyctr,
;tarzenia/deoradacii
Irwalo56 oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji
rfaprgZenie Sciskaiqce

pr4

E

Nie pogarsza sig w czasie

frwdori(i wlaSciwo6ci

)p6r cieplny i vttsp6lcrynnik
rrzewodzenia cieo'la
lrwalo66 uda5ciwoSci : stabilnoS6
qymiaroran w okreSlonych vrrarunkach
emo
10 % odksztalcenia

)dksztalcenie w okreSlonych warunkach obci42enia Sciskajqcego

i

emoerafury

fiftrzymalo56 na
ozci4ganielzginanie

Nie wiqcej ni2

0.030[Wm-Kl

/WranmaloS6 na zoinanie
AlytrzymaloS6 na rozciqganie
rrostopadle do powierzchni czobwych

Nie zmienia sie w czasie

DS(70,-)2 (32%)

cs(10)80
DLr(1)5
8S125
NPD

U$a6ciwo5ci uiyUowe

Zasadnicze charakterystyki
l-rwaloS6

rqltzymab6ci na

lciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

)rzepu$zczalno66 wody
)r zepu$zczalno66 pary wodn ej

telzanie przy Sciskaniu

NPD

)dpomoSc na zg,mtaie,nie i odmraZanie

NPD

)fu

gofulafa redukcja grubo6ci

NPD

)fu gofrwata nasiqldiwo56 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

rrzenikanie pary wodnej

NPD

i{nYnos6 dynamiczra

NPD

NskaZnik izolacyjno6ci od
ffiM9k6w uderzeniowych (dla

3ruboSc

rodbo)

3ciSliwoSd

NPD
NPD
NPD
Brak substancji

Siqgte spalanie w postaci zaaenaa
Jwaln

ia n ie si

g substan cji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrzrego

niebezoiecmvch

WaSciwo5ci u2ytkowe okrcSlonego povqfzej wyrobu sq zgodne z zestau€m dekla
wla5civvoSci uiytkowych. Niniejsza deklaracja udaSciwoSci u2ytkowych wydana zostaje
rozpo4qdzeniem (UE) nr 30512011 na wy{4cznq odpowiedzialnoSc producenta ok

;

powy2ej.
W imieniu producenta podpisal(-a):
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zwi sko- sf a nowi sko)

rard6q ilnla

22.1 2.2O18r.
(miejsce idata)
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