wrA6cruoScr u2vrxowycH

DEKLARAGJA

Nr 8-18O1122016
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FTFEPS OO43O DIGH.PODIOGA.CRAFIT.EFi EN t3{63.T(2Fr(3}W{3}€(3FP(rOFFr25.GA({O}8O.O3(7OI.}2.DLT(r}5

.

Zamiezone zastosoraanie lub zastosouania:

w budownlctwie.
Fabryka Wyrob6w Styropianowyrch Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4 90-300 2yrard6w
: +4E 46 E55 4E E{, +4E 46 E55 40 30 Email:
FUUS

T

. System(-y) oceny i ureryfikacji statych wta6ciwoSci u2ytkowych

:

3
. Norma zhanrpnizowana:

EN {3{63'.2012+A1:20{5 oUUyroby do izolacji cieplnel w budownictwie.
2e
lub jednostki noSfikovrcne:

Tcchnlkl ludwlancf (lcdnortla no$ilfkowanr nr {4t!l
Gentrum Eadai I Gcrtxl|||recf {frdno*ka noQfiIwana {{341
. Deklarowane wta6ciwoSci u2ytkoue

:

UUaSciwo6ci ulyllrowe

Zasadnicze charakterystyrki
/Vsp6lczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

a

)p6r cieplny

Ro-6,00 [m"K/Wl
dr.r-180mm, T2(+2mm)

iruboSd

Reakcja na ogiefi
l-rwaloS6 reakcji na ogief w

unkcjiciepb, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/deoradacii
IrwatoS6 oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunk6w

E

Nie pogarsza sig w czasie

frwalo*i wla5ciwoSci

)p6r cieplny i wsp6lczynnik

rrze-wodzenia cieola
frwaloS6 uiaSciwoSci : stabilnoS6
ltmosferycznych,
nymiarowa w okreSlonych warunkach
;tazenia/degradacji
emo.
{aprqZenie Sciskajqce przy 10 % odksztalcenia

)dksztalcenie w okreSlonych warunkach obci42enia Sciskajqcego

i

:emoeraturv
Afftrzymalo5d na
'ozciqganielzginanie

Nie wiEcej ni2

0.030[Wm-Kl

AlvtrrymabS6 na zqinanie
lVytrzymalo66 na rozciqganie
lrostopadle do powierzchni czobwych

Nie zmienia sig w czasie

DS(70,-)2 (S

cs(10)80
DLT(1)5

8S125
NPD

2o/o)

Zasadnicze charakterystyki

)&anie

lruraloS6 urytrzymalo6ci na

iciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

)rzepuszczalnoS6 wody
,r zepuszczalno6d pary wodn ej

U[aSciwoSci uiytkowe

przy Sciskaniu

NPD

)dpomoSd na zamrahanie i odmra2anie

NPD

gofuala redukcja grubo6ci
)hgotrwata nasiEkliwoS6 wod4

NPD
NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwafej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

iztywnoS6 dynamiczna

NPD

)fu

l\lskaZnik izolacyjnoSci od
irubo56
l2wigk6w uderzeniowych (dla
iciSlitvoS6
rodl6o)
)iaqle soalanie w postaci 2arzenia
Jwal nia nie si g su bstan cji ni ebezpi ecznych do Srodowiska wewn

NPD
NPD
NPD
Brak substancji

gtrzrego

niebezoiecmvch

Wta6ciwo5ci uZytkowe okreSlonego povqy2ej wyrobu s4 zgodne z zesta\,vem deklarowanych
wla6ciuoSd uiytkourych. Niniejsza deklaracja wla5ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
tozpotzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wy{qcznq odpowiedzialno36 pmducenta okreSlonego
pov'ry2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

(imiq nazwisko- *anowisko)

'

FWS
, FWa Wlrofu

*yroilanowych

Sp. Z

o. o.

I"ABORATORIUM

Adres strony internetowej na kt6@ udostgpniono niniejszq deklaracjg wtaSciwoSci u2ytkowych:

