DEKLARAGJA WTASCilUOSGI U2YTKOWYCH
Nr 8.2{Oltl2lz018
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Ftu$,Eps Eo.o30 DAGH.PODTOCA.GiAFTT.EDTE EN r3l6!-T(2Fr(El'w(8ls(3FP(roFls{25c3({O180-os(70,-}2-DLT({}5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacla cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FW1S

Fabryka Wyrrohiw Styropianowyrch $p. z o.o.
ul. Drukarska 4,96-300 2yrard6w

5. System(-y) oceny i rreryfikacji statych uda5civroSci u2ytkowych

:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13{63=2O12+A1:2015

"Wyroby

do izolacli cieplnej w budownictwie'

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

olnrtilutu Technltl Eurlowlanrf (pdnodrr noQlfltowan. nt l4tE)
oPolrlle Gentnrm Badafr | Gertyf,kecli (fcdnortka noffkowane 14041
7. Deklarowane rda5civrn6ci u2ytkoue

:

Wa6ciwo6ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterysQfti
/Vsp6lczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

a

)p6r cieplny

Ro-7,00 [m'KlW]
du-210mm, T2(+2mn)

iruboSd

E

?eakcja na ogiefi

frwabS6 reakcji na ogiei w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznycft,
;tarzenialdeoradacii
frwalo6c oporu cieplnego w

unkcjicieph, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji
tlaprg2enie Sciskaiqce

pr4

Nie pogarsza sig w czasie

frwdo$d wla$ciwo$oi

)p6r cieplny i wsp6bzynnik

Nie zmienia sig w czasie

rzewodzenia cieola
frwaloSd u*aSciwoSci : stabilnoS6
rvymiarowa w okreSlonych warunkach
emD.
10 % odksztalcenia

)dksztalcenie w okreSlonych warunkactr obciq2enia Sciskajqcego
emoerafurv

DS(70,-)2 (s2%)

cs(l0)80
i

AlytraymaloS6 na zginanie

AtltrzymaloS6 na
'ozciqganielzginanie

Nie wigcej ni2

0.030lWm-Kl

/VlfizymabSd na rozciqganie
rrostopadle do powierzchni czobwych

DLT(I)s
8S125
NPD

Zasadnicze charakterystyki
l'nntalo56 vqyb:zymalo5ci na

iciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

)rzepuszczalno56 uody
)rzepuszczal

n

o56 pary wodnej

AlskaZnik izolacyjno5ci od

iZwigk6w uderzeniowych (dla

I$aSciwo6ci u2ytlowe

re2anie przy Sciskaniu

NPD

)dpornoSd na zamraianie i odmra2anie

NPD

gotuata redukcja grubo6ci
)tugotrwata nasi4kliuo66 uod4

NPD

\bsorpcja vrrody przy dfugotrwalej dyfuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

izty\rm056 dynamiczra

NPD

3ruboS6

NPD

)fu

NPD

NPD
NPD
Brak substancji

ScisliwoSd
rodl6o)
]iaole spalanie w postaci 2arzenia
Jwalnia

n

ie

si

g su bstan cji ni ebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrzrego

;i
i

u2ytl o\rve okreSlonego povqy2ej

niebezoieczrvch

wyrobu s4 zgodne

z

zesta\,r,em deklarowanycltt

u2ytk< rwych. Niniejsza deklaracja wla6civvo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie ?

(UE) nr 30512011 na wyf4cznq odpowiedzialno6c prcducenta okre6loneg0

imieniu produce nta podpisal(-a):

rnieszka Gelei- Pelnomocnik Zarzadu ds. JakoSci

,'
(n

.FW

I

FTI/S

Wrffir Wiaewydt

Sp. Z o. o.

ITBORATORIUII

strony inten etowej na ktorej udostqpniono niniejszq deklaracjg wfaScivto6ci u2ytkowych:

