DEKTARAGJA WT.ASGIUUOSG I U zYTKOWYG H
Nr 8-3OOI',1212ll'1f6
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PF.EP8 tO{sO DAGH.PODTOGA€RAFIr.EFS EN r3r6S.T(2).r(3}-W(31€(5}P(roFrSr25.6(r0po.E(7o,.l2.DrT(1}S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FUUS

Telefony:

Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. r o.o.
ul. Drukarska 41 96-300 2yrardr6w

+48 46 E55 4E El, +48 4S 85

5. System(y) oceny i vtreryfikacji statych rnda6civroSci u2ytkorarych :

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163t2O12+A1=2O15 oWyroby do izolacji cieplnei w budownictwie.
Jednostka lub jednostki no\fikowane:

.lnstytutu Techniki Budowlanel (lednostka notyfikowana nr 14S81
oPolskie Gentrum Badai i Gerffikacji fiednostka noffikowana lt|f|.4l
7. Deklarowane wtaSciwo6ci u2ytkovre

:

Zasadn icze charakterystyki
/Vspolczynnik przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

)por cieplny
iruboSd

leakcja na ogiefi
frwabS6 reakcjina ogief w
Unkcji ciepta, warun k6w

rtmosferycznyctr,
;tarzenia/deoradacii
l-rwaloS6 oporu cieplnego w

unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,

{aprgzenie Sciskaj4ce

trwalo$6 wla$oiwo3ci

)p6r cieplny i vrap6lczynnik
rrzewodzenia cieola

Ro-

a

[m'K/Wl
dru-300mm, T2(+2mrrl
10,00

Nie pogarsza sig w czasie

Nie zmienia siq w czasie

l-rwabS6 udaSciwoSci : stabilnoS6

DS(70,-)2 (s 2'/")

:emo.

pr4

10 % odksztalcenia

f,dksztalcenie w okreSlonych warunkaci obci42enia Sciskaj4cego i

€mperaturv
/V\fzymaloS6 n a zgin a n ie
Alytrzymalo66 na
'ozciqganielzginanie

Nie wigcej niZ

0.030lWm.Kl

E

uymiarowa w okreSlonych raarunkach

itarzenia/degradacji

I9a6ciwo6ci uiytkowe

lVytrzymab66 na rozciqganie
rrostopadle do powierzchni czobwych

cs(10)80
DLT(1)5

8S125
NPD

Zasadnicze charakterystyki
frualoS6 rruytrzymalo6ci na
iciskanie w funkcji starzenia

i

legradacji

)ehanie przy Sciskaniu

NPD

)dpomo56 na zamraZanie i odmraZanie

NPD

)fu gotruala redukcia grubo6ci

NPD

)fu

)rzepuszctalno66 wody
)rzepuszczaln o56 pa wodnej
ry
A/skaZnik izolacyjno5ci od

Wa6ciwo6ci uiyt*owe

gotuata nasiq,kliwoS6 wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dhrgotrwalej dytu4i

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno56 dynamicana

NPD

iruboSc
l2wi9k6w uderzeniowych (dla
Ddl6q)
iciSliwoS6
)iqgle spalanie w postaci 2arzenia
Jwal

n

ian ie si g su bstan

NPD
NPD
NPD
Brak substancji

cji n iebezpi ecznych do Srodowiska wewnptra ego

niebezoieczrvch

Wa,Sciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powyzej wyrobu s4 zgodne z zestarrrem deklarowanych
wfaSciwo5ci u2ytkovtrych. Niniejsza deklaracja vria6ciwosci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpo%qdzeniem (UE) nr 30512011 na wylqcznq odpowiedzialno6c producenta okre6lonego
powyzej.
W imieniu prcducenta podpisal(-a):

Agnieszka Gelei- lelnomocn k Zarzqdu ds. JakoSci
(i m i g n a zw i s

ko- stanowi s ko)

dnla 22.12.2010r.
(miejsce idata)
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Adres strony intemetouvej na kt6rej udostgpniono niniejsz4 deklaracjg vvlaSciwosci uZytkovtrych:

http J/www.styropianfrrrs.pl/

