DEKLARAGJA WLASGIWOfGI UzYTKOTWGH
Nr 8-217o11212o16
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
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. Tamierzone zastosowanie lub zastosourania:

FUS Fabryka Wyrob6w Styropianowyrch Sp, z o.o.
ul. Drukarska + 96-300 2yrard6w
: +4E 46 E55 I El, +Q ft E55 40 30 Emait:
p. System(-y) oceny i ucryfi kacji stalych rda6ciwosci u2ytkowych

:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN f 3163=2O12+A1:2O{5 oWyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
ednostka lub jednostki notyfikouane:

plnstyilutu Technlkl Budowlanel (fednostka notyfikowana nr l4SEl
bPolskie Gentrum Badai i Gerffikacji fiednostta noffikowana 1€4)
. Deklarowane vvlaiciwoSci u2ytkowe

:

Zasadniczs charakterystyki

I$a6ciwoSci uiytkowe

/Vspdczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

Nie wigcej ni2

0.030lWm.Kl
a

)p6r cieplny

RD- 9,00 lm"tr(/Wl
dru-270mm, TZ(+2nrri

iruboSd

?eakcja na ogief

E

frwaloSd reakcjina ogief w

unkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/deoradacii
frwaloS6 oporu cieplnego w

unkcji ciepta, warunk6w

rtmosferycznydr,
rtarzenia/degradacji

Nie pogarsza sip w czasie

frwalo$d wlaSciwo$ci

)p6r cieplny i uep6lczynnik

Nie zmienia sig w czasie

rrzewodzenia ciepla

frwabSd wlaSciuroSci : stabilnoS6
ruymiarowa w okeSlonych warunkach

emo.
tfaprg2enie Sciskai4ce prry1O % odksztalcenia

)dksztalcenie w okreSlonych warunkach obci42enia Sciskajqcego

cs(10)80
i

emoeraturv
A/ytrzymalo6d na zginanie

Alyhzymalo66 na
'ozciqganielzginanie

DS(70,-)2 (s2%)

MyfzymaloS6 na rozciqganie
rrostopadle do powierzchni czolowych

DLT(1)s

8S125
NPD

Zasadnicze charakterystyH
frwaloS6 wytrzymaloSci

n

a

)&anie

I$aSciwoSci uiytkowe

przy Sciskaniu

NPD

iciskanie w funkcji starzenia i

)dpomo$c na zamta?rnie i odmra2anie

NPD

legradacji

)fu gotruata redukcja grubo6ci

NPD

)fu gotrwata nasi4kliwo66 wodq

NPD

\bsorpcja v\ody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

rrzepuszczalnoS6 wody
)rzepuszczal

n

o56 pary wodn ej

/VskaZnik izolacyjnoSci od
lZwi gk6w uderzeniowych (dla

iztywno56 dynamic:na

NPD

iruboS6

NPD

JciSliwoS6
rodl6o)
)iqgfe spalanie w postaci Zanenia
Jwalnia nie si g su bstan cji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrzrego

NPD
NPD
Brak substancji
niebezoiecznvch

a6ciurcSci u2ytkotrve okre6lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestavuem deklarowanych
r5citrvo6ci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
.porzqdzeniem (UE) nr 3051201'l na wylqczn4 odpowiedzialno6c prcducenta okre6lonego
vryzq.
imieniu producenta podpisal(-a):
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