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za stosowa n ie I u b za sto
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3. Producent:
FUUS

Fabryka Wyrobriw Styropianowych Sp'z o'o'
ut. Drukarska 41 90'3OO 2Yrardow

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych wtasciwosci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3|63|2012+A1:20{5 ,,Wyroby do izo|acji ciep|nej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikowane :

.lnstytutu Technltl Budowlanel (lednostta notyfikowana rr 14tE)
.polrkle Gentrurn Badafr | Gertlrfikacfi (fednostka notytikowana {434)
7. Deklarowane wta6ciwo6ci u2ytkowe:

IYlaSciwoSci uiYtkowe

Zasadnlcze cha rakterys$ri
/Vspotczynnik przewodzenia ciepta

3p6r cieplny

Ro-6,661m2fw1

)por cieplny

dr.r-200mm, T2(+2mm)

iruboSc

E

leakcja na ogieh
frwaloS6 reakcji na ogien w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/deoradacii
l-rwalo56 oporu cieplnego w

unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

Nie wigcej niZ
0.030 fWlm.Kl

Nie pogarsza sig w czasie

frwaloSi wlaSciwoSci

)p6r cieplny i wsp6lczynnik
rrzewodzenia cieola
frwaloS6 wta3ciwo5ci : stabilno56
rymiarowa w okre6lonych warunkach

Nie zmienia sig w czasie

DS(70,-)2 (3

:emD.

rlaprgZenie Sciskai4ce przy 10 % odksztalcenia

)dksztalcenie w okreSlonych warunkach obci4Zenia Sciskajqcego

cs(10)80
i

emoeraturv
AlytrzymaloS6 na zginanie
Afotrzymalo66 na

A/ytrzymalo66 na rozciqganie

ozciqganielzginanie

rrostopadle do powierzchni czolowych

DLT(1)5
BS125
NPD

2o/o)

Zacadnicze charakteryctyki

I$aSciwo6ci ulytftowe

)etsanie przy Sciskaniu

NPD

iciskanie w funkcji starzenia i

)dporno56 na zamra2anie i odmra2anie

NPD

legradacji

)lu goturala redu kcja grubo6ci
)fu gotruala nasiEldiwoS6 wod4

NPD

\bsorpcja u/ody przy dlugotrwalej dytuzji

NPD

rrzenikanie pary wodnej

NPD

frwafoS6 wyfzymaloSci na

)rzepuszczalno56 wody
,r zepuszczalno6d pary wodn ej

NPD

iztywnoSd dynamiczna

NPD

NskaZnik izolacyjnoSci od
lZwi gk6w uderzeniowych (dla

iruboS6

NPD

rod'l6o)

lciSliwose

)iqgle spalanie w postaci Zarzenia
Jwalnianie siq substancji niebe4iecznych do Srodowiska wewngtrmego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezoiecmvch

a5ciwo5ci u2ytkornre okrcSlonego po\rr,y2ej wyrobu se zgodne z zesta\ /em deklarowanych
rscirruo3ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja vvlaSciwosci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rpozAdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylqcznq odpowiedzialnoSc producenta okre6lonego

w2el
imieniu producenta podpisal(-a):

s strony internetovvej na ktorej udostgpniono niniejszq deklaracjg wla6ciwo6ci uiytkowych:
tilrwwwr-l

