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1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FIUS Fabryka Wyrobow Stynopianowych Sp. z o.o.

ul, Drukarska d 96-300 2Yrardow
: +4E 46 E55 4 El, +4E 46 E55 40 30 Email:
5. System(-y) oceny iweryfikacji statych rrvlaSciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3{63=2O12+A1:2O15 ,Wyrroby do izolacli cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfi kouane:

.lnrtytutu Technltl Eudowlanei (fcdnortka not!fitowana nr {.[EE]

oPolsHe Gentrum Earlari I Gertyftkacfl fiednortka notyfikowana 1.|il4)
7. Deklarowane rrulaSciwoSci u2ytkovrie

:

l$a6ciwo5ci uiytkowe

Zasadnicze charakterYsQlki
/Vsp6lczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r oieplny

RD

4,00 [mz]3Wl

E

leakcja na ogiefl
irwaloS6 reakcjina ogiefl w
rtmosferycznych,

-

dr.r-120mm, T2(+2mnD

]ruboSd

unkcji ciepla, warunk6w

Nie wigcej niZ

0.030lWm-Kl

lrwalo

Nie pogarsza sig w czasie

6 wlaSoiworioi

;talzenia/deoradacii
frwaloSc oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,

)p6r cieplny i rrvsp6lczynnik

rrzewodzenia cieofia
frwaloS6 radaSciwoSci : stabilno56
rvymiarowa w okreSlonych warunkach
;tarzeniaidegradacji
emn
prry
10 % odksztalcenia
{aprq2enie Sciskajqce

)dksztalcenie w okre5lonych warunkach obciE2enia Sciskajqcego

i

emoerafurv
Afutrzymal,oS6 na zginanie
A/yfr-zymalroS6 na

'ozciqganielzginanie

ffizymalo56 na rozciqganie
lrostopadle do powierzchni czolowych

Nie zmienia sie w czasie

DS(70,-)2 (s2o/o)

cs(10)80
DLT(1)s

8S125
NPD

WaSdwoSd ulyl{owe

Zasadnicze charakterystyki
lrualoS6 vqltrzymaloSci n a
lciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

)rzepu$zczalno6d wody

'r zepuszczal

n

o56 pary wodn ej

/VskaZnik izolacyjnoSci od

)etsanie przv Sciskaniu

NPD

)dpornoS6 na zamraZanie i odmraZanie

NPD

)fu gotrwata redukcja gruboSci

NPD

)hrgofrwala nasiqkliwo56 wod4

NPD

\bsorpcja urody przy dfugotrwabj dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno56 dynamiczra

NPD

iruboS6
l2tMgk(w uderzeniowych (dla
iciS!iwoS6
Ddl6q)
qpalanie
postaci
)iqg[e
w
2arzenia
Jwal niq nie si g su bstan cji nieb

NPD
NPD
NPD
Brak substancji

e4i ecznych d o Srodowiska wewn gtrzn e go

niebezoiecmvch

\A/ta5ciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu se zgodne z zestav\rem deklarowanyr
uda6ciwo6ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta6civro5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rczponqdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqcznq odpowiedzialnoSc prcducenta okre6lonel
powy2ej.
W imieniu producenta podpisal(-a):

Agnieszka Gelei- Pelnomocnik Zarzadu ds. JakoSci
(imig nazwisko- *anowisko)
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Adres $trony internetowej na kt6rej udostgpniono niniejszq deklaracjg wlaSciuroSci u2ytkowych:

ht{o://www.stvrooia nfurs.pl/

