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1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu uryrobu:
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2. .Zarnierzone za stosowa

n

ie lub za sto s owa n a:
i

Izolacla cieplna
Izolacfa
cieplna w budownictwie.

.

3. Producent:

FIUS Fabryka Wyrob6w Styropianowyrch $p. z o.o.
ul. Drukarska 4r 96-300 2yrard6w
+4E
46 E55 4E El, +43 46 E55 40
Ema
Telefony:

30

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych wla6cirlo$ci u2ytkovrrych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163=2O12+A*2015 olfyroby do izolacii cieplnel w budownlctwie.
Jednostka lub jednostki notyfikouane:

olnstyilutu Technltl Budowlaaef (pdnortka notyf,Iowana nr f4EE,
oPolllle Gentrum Badai I Gerfinkeell (fcdnortta notyf,kowem {4iml
7. Deklarowane wfa$ciwo5ci u2ytkowe

:

Wa6eiwo6ci uiyr$towe

Zasadnicze charakterystyki
l\bp6lczynnik przewodzenia cieph

)p6r cieplny

a

)p6r cieplny

RD-4,33 [m'K,/Wl
dr'r-130mm, T2(+2mm)

inrboSc

leakcja na ogief
frwaloSd reakcji na ogied w
un kcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
rtarzenia/deoradacii
l-rwalo66 oporu cieplnego w

irnkcji ciepb, warunk6w
rtmosferycznych,
rtarzenia/degradacji

E

Nie pogarsza sig w czasie

lrwdo*i wlatuiwotui
)p6r cieplny i wsp6lczynnik

Nie zmienia sig w czasie

rrzewodzenia cieota
l-rwabS6 uda6ciwoSci: stabilno66

rymiarowa w okreSlonych warunkach

rlaprg2enie SciskaiEce przy 10 % odksztafcenia
i

emoeraturv

ffirzymaloS6 na zginanie
ozciqganielzginanie

a rozci qga nie
rrostopadle do powierzchni czolowych
Alyfr-zym alo56

DS(70,-)2

(52'A

cs(10)80

)dksztalcenie w okre5lonych warunkactr obciq2enia Sciskajqcego

Aftrzymato6d na

Nie wigcej ni2

0.030lWm.Kl

DLr(1)5
8S125

n

NPD

m*cin

Zasadnicze charakteryctyki
Iruraio36 wvh-zvmalo6ci na
ie

wfunkcjistazenia

i

rebanie przy Sciskaniu

NPD

)dpomo56 na zamta?anie i odmra2anie

NPD

)fu gotruala redu kcja gruboSci

NPD

)fu

)rzepu$zczalno6d wody
-rLYPg

zczalnoSd pary wodnej

o6ci

gotuala

nasi 4klirrc56

uod4

ulytkorc

NPD

\bsorpcja v\ody przy dlugotrwalej dyfuzji

NPD

>rzenikanie pary wodnej

NPD

idywroS6 dynamiczra

NPD

AlskaZr ik izolacyjnoSci od
lArttigk( rw uderzeniowych (dla

irubosc

NPD

rodl6o)

iciSliwoSd

)iagle palanie w postaci 2arzenia
Jrlnlnia nie sig substancji niebe4iecznych do Srodowiska wewngtrzrego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezpieczrvch

z

Pelnornocnik Zarzadu ds. Jako5ci

FWS
F b,yk UtyrW, StlWuwyAr
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