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1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Frus.Eps 8o{rsl DAGH.poDrocA.cRAFtT.Eps EN r3{63.T(2Fr(3}Wl3l€(5FP(rOhlsr25-G8(r0)80-DS(70,-)2-DLT(r}5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacla cieplna w budownictwie'
3. Producent:
FIUS Fabryka Wyrobr6w Styropianowych $p. z o.o.
ul. Drukarska 4r 96-300 2yrard6w

pl
5. Syste m(-y) oceny i weryfikacji stalych wtaScivtto6ci u2ytkowych

:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3103=2O12+At:20{5 oWyroby do izolacji cieplnej w budownichvie.
Wyroby ze styropianu (EP$) produkowane fabrycznie. SpecyfikaciaD
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

.lnrtytutu TechnlH Budowlenof (fednortka notyllkow.n. nr l.lEt)
oPolrlic Gcntrlm Brdail | GertyflIacll (fednortka noffikovlna l4l4)
7. Deklarowane wla5citrtoSci u2ytkotle

:

l[aSciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
/Vsp6lczynni k przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

a

)p6r cieplny

Ro- 5,00 [m'I?Wl
dn -150mm, T2(+2mnr)

lruboSo

ogief
frwaloS6 reakcjina ogien w

E

Reakcja na

unkcji ciepta, warunk6w
ltmosferycznyctt,

Nie wigcej niZ
0.030 tWm.Kl

Nie pogarsza sig w czasie

IrwdoSc wla$ciwoSoi

itarzenia/deoradacii
frwalroS6 oporu cieplnego w

unkcji ciepta, warunk6w
ltmosferycznych,

)p6r cieplny i wsp6lczynnik

Nie zmienia sie w czasiie

rrzevrrodzenia cieola

frwaloSc udaSciwoSci : stabilnoS6
rrymiarowa w okreSlonych warun kach
;tarzenia/degradacji
emn
tlaprg2enie SciskaiEce prry 10 % odksztalcenia

)dksztalcenie w okreSlonych warunkactr obci42enia Sciskajqcego

i

:emoeratury
na
ffirzymalo66
-ozciqganielzginanie

AftrzymaloS6 na zginanie
Aftrzymalo66 na rozciqga nie
rrostopadle do powierzchni czotowych

DS(70,-)2 (s2%)
cs(10)80
DLT(1)s

8S125
NPD

I$a6ciwofci utytlowe

Zasadnicze charakterystyki
! vyytrzymabSci na
!ciskan e w funkcji starzenia

i

legradr cji

Jrzonr r
-aLglJU

NPD

)dpornoS6 na T:,mra?rinie i odmra2anie

NPD

)fu

zczalno56 wody

rrzepu zczalno66 pary wodnej
lllabaSt

)etsanie przy Sciskaniu

k izolacyjnoSciod
w uderzeniowych (dla

gofuala redukcja gruboSci

NPD

)tugotrwala nasiqldiwoS6 wod4

NPO

\bsorpcja r rody przy dtugotwalej dVtuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

iztywnoS6 dynamiczra

NPD

irubo56

NPD
NPD
NPD
Brak substancji
niebezoiecznvch

iciSliwoS6

lodl6s)

)iagile pafanie w postaci 2arzenia
hmlni:

^i6

^i6

^..].alan^ii

^ialraniaarm'ah

ia

irn/anriaL

WaSch nro$ci u2ytkov\re okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zesta\rvem deklarowanyr
udaSciv rcSci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta6ciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
:qqzElflglrf (vtr/ lil ouorzu I r aaa vvynqs4r4 (,(IPuvueqzrarn(,ss Pluqusuilta (Jl\ftr5r(,ile!
P(,vvy4.r

W imier 1iu producenta podpisal(-a):

Agnieszka Gelei- Pelnomocnik Zarzadu ds. Jakoici

rard6q dnia 22.12.201 0r.
(miejsce

Adres

i

n

i data)

tem etovrrej na ktorej udostg pn

io

no

,.rt W WW.iDttl

n in

iejszq dekla racj g wiaScirrcSci u2ytkowych

Ultagf

Ir

witl

:

