DEKLARAGJA WTASGIWOSGI UzYTKOWYGH
Nr 8-19O11212(J'16
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu vqyrobu:
FT$.EPS E0.O3{t DAGH.PODLOGA€RAFIT.EFS EN r3r63.T(2Fr(3).W(3hs(51.P(r0FBS{25.C3(rOl80.DS(70,.12.DtT(',|15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowyrch Sp. z o.o.

ut. Ilrukarska 4,96-300 2yrard6w
Telefony: +4E 46 E55 4E E{, +43 4'6 855 .tlt

30

Email:

biuro@tyropianfws.pl

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych u,taSciwo6ci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163=2O12+Alt2O15 oWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

.lnstytutu Technlki Budowlanel (lednostke notyflkowana nr {4EE}
.Folskic Gentrum Badai I Gerffikacfl (fednottka notyfikowana 143.[)
7. Deklarowane u,ta6ciwo6ci u2ytkoue:

U$aSciwo5ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Nie wiqcej niZ
0,030 Wim-Kl

Alsp6lczynni k przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

)p6r cieplny

RD-6,33 tm2f.iw

iruboS6

dN

E

Reakcja na ogien
IrwaloSc reakcji na ogien w
unkcji ciepla, warunkow

Nie pogarsza sig w czasie

[rwalo$6 wla6oiwo6oi

rtmosferycznych,
;tarzenia/deoradacii

)por cieplny i wsp6lczynnik

frwalo5c oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji
tlaprgZenie Sciskaiqce przy 10

Nie zmienia sie w czasie

lrzewodzenia cieola
lrwalo66 uda5ciwoSci : stabilno56
rrymiarowa w okreSlonych warunkach
emo.
%o

odksZalcenia

)dksztatcenie w okreSlonych warunkach obci4Zenia Sciskaj4cego

i

AtVtrzymaloS6 na zginanie

'ozciqganielzginanie

DS(70,-)2 (s

cs(10)80

emoeraturv

fitr-zymaloSd na

-190mm, T?(+2rwn)

AfitrzymaloSc na rozciqganie
lrostopadle do powierzchni czolowych

DLT(1)5

8S125
NPD

2o/o)

Zasadnicze charalrterystyki
l'rualo56 vqfizymab6ci na
lciskanie w funkcji starzenia i

legradacji

)ehanie przy Sciskaniu

NPD

)dporno56 na zamrahnie i odmra2anie

NPD

)fu gotruata redukcja grubo6ci

NPD

)fu

)rzepuszczalnoS6 wody
>rzepuszczal

n

oSd pary wodn ej

/Vska2nik izolacyjno6ci od

iZwigk6w uderzeniowych (dla

WaSciwoSci ulyllrowe

gotwala nasiqkliwo56 wodE

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno56 dynamiczra

NPD

iruboS6

NPD
NPD

3ciSlir,voSe
rodl6o)
postaci
)iqgle spalanie w
2arzenia

Jwal nia nie si g su bstan cji ni eb ezpiecznych do Srodowiska wewn

gtrzrego

NPD
Brak substancji

niebezoiecmvch

a6ciwoSci u2ytko\ /e okreSlonego poury2ej wyrobu sq zgodne z zesta\,r,em deklarowanych
lSciuoSci u2ytkowych. Niniejsza deklaecja wla6ciwoSci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z
pozqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyf4czne odpowiedzialno5d producenta okreSlonego
wy2ej.

imieniu producenta podpisal(-a):

lei- Pelnomocnik Zarzqdu ds. Jako5ci
(imig nazwisko- *anowisko)

rard6q dnia 22.12.20|6n
(miejsce idata)

strony intemetonej na ktorej udostgpniono niniejsz4 deklaracjg wfa5ciuoSd u2ytkowych:
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