DEKIARAGJA WTASGilUOSGI UzYTKOWYGH
Nr 8-29O11212fJ16
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FEEPS oo'll3lt DTGH.PODLOOA.GRAFTT.ERD EN r3{63.T(2f.rF}U(31€(51"p({0>86r25.C8(lO)O0.D8(70,)2.DLT(r}S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacja clcplna w budownictwie.
3. Producent:

FlrlS Fabryka Wyrobriw Styropianowych Sp, z o.o.
ul. Drukarska q 06-300 2yrardr6w
5. System(-y) oceny iuaryfikacji stalych wtaSciwo6ci u2ytkovqych:

3
6a. Norma zharmonizowana.

EN 1316312012+A1=2O15

"Wyroby

do izolacli cieplnei w budownictwie.

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

olEstyilutu Technlki Budcwlanel fiednostka noffikowana nr l4Es)
ePolskie Gentrum Badai I Ger$kacfi fiednostka notyfikowana {414)
7. Deklarowane wlaSciwo6ci u2ytkoue:

Zasadnicze charakterystyki

I$a6ciwo6ci uiytkowe

Nspolc4ynni k przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

a

)p6r cieplny

RD-9.66 [m'K./Wl

fnrboSo

dr.r-290mm, T2(+2mm)

leakcja na ogiefi
frwab66 reakcjina ogief w
unkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznycfr,
;tarzenia/deoradacii
frwaloSc oporu cieplnego w
unkcji ciepla, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

E

Nie pogarsza sig w czasie

trwaloS6 wlaSoiwo5ci

)p6r cieplny i vrtsp6lczynnik
>rzevrodzenia ciepta
l-ruaalo56 wlaSciwo6ci : stabilnoS6

vymiarowa w okreSlonych warunkach

f,dksztalcenie w okreSlonych warunkacfi obciE2enia Sciskaj4cego
emperafury
'ozciqganielzginanie

Nie zmienia sie w czasie

DS(70,-)2 (32o/o)

emD.

tfaprg2enie Sciskaiqce przry 10 % odksztalcenia

AfytrzymaloS6 na

Nie wigcej ni2

0.030lWm.Kl

cs(10)80
i

Afftr4ymalo56 na zginanie
Aftrzymalo56 na rozciqganie
rrostopadle do powierzchni czolowych

DLT(1)5

8S125
NPD

Zasadnicze charakterystyki
IrualoS6 wyt"zymalo6ci n a
iciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

tekanie przy Sciskaniu

NPD

)dporno56 na zamra2anie i odmra2anie

NPD

)tu gotrwata redukcja gru boSci

NPD

)fu

>rzepvszczalnoS6 wody
)rzepuszczalnoSd pary wodnej
A/skaZnik izolacyjno5ci od

l$a5ciwo6ci utyrfftowe

gotuala nasi4kliwo66 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

3ztywno56 dynamiczna

iruboS6
lAruigk6w uderzeniowych (dla
rodl6s)
lcisliwo6c
]iEgle spafanie w postaei 2arzenia

NPD
NPD
NPD
NPD
Brak substancji
niebezoiecznvch

Wa6ciwo6ci u2ytkowe. okre6lonego
wla6ciwo6ci u2ytkowy_ch. Ninjejsza de
rozpozqdzeniem (UE) nr g051201'1

eklarowanych

aje zgodnie z
okrjSlonego

p6w2ei.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Pe{nomocnik

ds. Jakofci

(imiq nazwisko-

dnla 22.12.2O16n
(mhjsce idata)

FaW t\toh6t &yrophnoWdr
IAEoRATOR|utf

Sp.Z o. o.

strony internetowej na ktorej udostgpniono ninieFzq deklaracjq wlaSciwosci u2ytkorarych:

