. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Frxg.Epa oo{ro DAcH.poDrocA€RAFtT-Els EN {3r63.T(21-tpFrqsp(5tP({o}Bttt25cr3({oF0'Ds(70"12'DtT(l15

. Zamierzone

zastosorrnnie lub zastosowania:

w burlownictwie.
FIUS Fabryka tUyrobr6w Stynopaanowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4 96'300 2Yrard6w
: +4E 40 E55 I Elt +4646655 40 30 Email:
5. Syste m(-y) oceny i rareryfi kacji stalych wta5cirarcSci u2ytkowych

:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3{63t2O12+A1:2015 oWyroby do izolacii cieplnei w budownlctwie.
Jednostka lub jednostki notyfikouane:

.lrrrtilutu Tcchnltl Brdowlancf (lcdnortta not1fi*owen. nr {4tEl
opotskle Gentrum Sdri I Gerffikac|l (fcdnortka notytrlowlna t4il4l
7. Deklarowane wla6cirloSci u2ytkowe

:

UWaSciwo5ci u2Ytkowe

Zasadnicze charakterYstYki
/Vsp6lczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

Nie wigcej ni2
0,030 tWm-Kl

Ro-

)p6r cieplny

a

5.33

[m"IVWl

dru-160mm, T2(+2mnD

iruboS0

E

leakcja na ogief
frwalo56 reakcji na ogiefi w

unkcjicieph, warunk6w
rtmosferycznyci,

Nie pogarsza sig w czasie

lrwdori6 wla$oiwo6ci

;tarzenia/deoradacii
frwaloSc oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunkow

ilmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplnY i vraP6lczYnnik

Nie zmienia sig w czasie

rrzewodzenia cieota
IrwaloS6 vrdaSciwoSci: stabilnoSc
qymiarowa w okeSlonYch warunkach

rlaprq2enie Sciskaiqce pr4y 10 % odksztalcenia

@h

warunkach obci42enia sciskajqcego

DS(70,-)2 (32o/ol
cs(10)80

i

'emnerafurv
AlvtrzymalroS6 na zgina nie

AlytrzymaloS6 na

Alytrzym alo56 na rozciqganie

'ozci4ganielzginanie

rrostopadle do powierzchni czolowych

DLT(1)s

8S125
NPD

Zasadnicze charakterystyki
;unytrzymab6ci na
tu9\qr I : w funkcji stazenia i
legradz rji

-l agPur zczalno6d wody

-rzrPui

Psr y wvvrrEJ

/Alekaar k izolacyjnoSci od

lZwi9k( u uderzeniowych (dla

I[aSciwo6ci ulytlrowe

>&anie przy Sciskaniu

NPD

)dporno.56 na zamrazanie i odmraZanie

NPD

)fu gotraata redu kcja grubo6ci

NPD

)tu gotrwata

NPD

n

asiqkliwo6d wod a

rrbsorpcja t\rody pr4y dlugotumlej dyfuzji

NPD

rrzenikanie pary wodnej

NPD

SztywnoS6 dynamiczna

NPD

iruboS6

NPD

ScisliwoSd
lodl6s)
]iagle t rafanie w postaci 2arzenia

lualniz rie sie suhstancii niebezoiecznvch do Srodowiska wewnetrzteoo

NPD
NPD
Brak substancji

niebezoiecmvch

z zesta\,em deklarowanyt
oSci u2ytkorarycfr. Niniejsza deklaracja wla5ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie
rozpon qdzeniem (UE) nr 30512011 na wyfqczne odpowiedzialnoSc producenta okre6lonel
tA/taSci

rosci u2ytkov\E okreslonego powy2ej wyrobu se zgodne

- t-1-:.

powy2( i.

W imie riu producenta podpisal(-a):

Asnieszka Gelei- Pefnomocnik Zarzedu ds. Jako5ci
(i m i g n azw i sko - sta nowis ko )
'd6w, dnia 22.12.?O'16r.
(miejsce idata)

Adres

internetorrvej na ktorej udostgpniono niniejszq deklaracjq wla6ciuo6ci u2ytkowych:
td,Www!-at!vlrrsrrI

