DEKLIRAGJA WIiASG|WOSGI UzYTKOWYGH
Nr 8-140/1212|J16
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacia cieplna w budowrtictwie.
3. Producent:

Fabryka Wyrob6w Styropianowylch Sp. z o.o.
ul. Drukarska d 06-300 2yrardr6w
+4E 46 E55 4E El, +46.16 E55 40 30 Email: biuro@styropianfurs.pl
FUUS

Telefony:

5. System(-y) oceny iweryfikacji stalych wla6ciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3{63=2O12+Atl:2015 oWyrroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyfikacjaD
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

olnctytutu Technikl Budowlanef (lednostka notyrftlowana nr {4tE)
oPolsklc Gentrum Bada$ I Gcrtyf,kacll (fednortta notyfikowana 1.$a)
7. Deklarowane uda5ciwo5ci u2ytkoue

:

l$aSciwo5ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
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)por cieplny

a

)por cieplny

Ro

ogief
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frwaloSc oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji
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Nie pogarsza sig w czasie

frwalo$6 wla$ciwoSoi

)p6r cieplny i wsp6lczynnik
rrzewodzenia ciepta
lrwaloS6 radaSciwo6ci : stabilnoSd
nymiarowa w okre5lonych warunkach

Nie zmienia sig w czasie
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)dksztalcenie w okre6lonych warunkach obci42enia Sciskajqcego
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tlaprg2enie Sciskaiqce przy 10 % odksztahenia
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Zacadnicze charakterystyki
! trvyhzymalo6ci
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trzepur zczalno66 pqry wodnej
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)dpornoS6 na zamra?anie i odmraZanie
)fu

)rzepus zczalnoS6 wody

Wa6ciwo6ci ulytfiowe

gotwala redukcja grubo6ci
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)fu gotuala nasiqldiuoS6 wodq
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\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji
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,rzenikanie pary wodnej
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iztywno66 dynamiczra
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!cisliwosc
rcdl6q)
)iqsle: rafanie w postaci 2arzenia
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Brak substancji

niebezpiecmvch

u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wfa6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie
(UE) nr 30512011 na wyt4czn4 odpowiedzialnoSc producenta okre5lonel
W imieiliu prcducenta podpisal(-a):
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