2. Zamlezone zastosowa nie lu b zastosowania:

w budownictrvie.
3. Froducent:
FUUS

Fabryka Wyrobriw Styropianowych Sp' z o'o'
ul. Drukarska 41 96'300 2Yrard6w

5. $ystem(-y) oceny irareryfikacji statych udasciransci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

ENlS{63=2O12+A1:20lsoWylrobydoizolaciicieplnelwbudownlcturie'
Jednostka lub jednostki notyfikouane:

.lnsQrtutrr Technlll Budowlanel (fednostka notyllkowtna ilr l'ltt)
oPolaklo Gentrum Bedafi I Gerffitacll (lcdnortla notyfitwana l4s4)
7. Deklarowane wtaScirlroSci u2ytkowe

:

Zasadnicze charakterYstYki
Nspotczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny
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1,33

[m'KlW]
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E

leakcja na ogief
frwaios6 reakciina ogied w
rtrnosfurycznYch,

Nie wigcej ni2

0.030IWm-Kl

Ro-

)p6r cieplny
iruboSd

un kcji ciepla, warunk6w

WaSciwoSci uiYflrowe

trwdorid wla$oiwo5ci

Nie pogarsza sig w czasie

:larzaniaIdcnradacii
IrwaloS6 oporu ciePlnego w
fu nkcji ciepta, warunk6w
atmosferycznYctt,
starzenia/degradacji

G

>pOr cieplny i r,rrsP6lcrynnik

lrzewodzenia ciepta
fnvatse whsciwosci: stabilnoSc
rvymiaroura

w okreSlonych warunkach

Nie zmienia sig w czasie

DS(70,-)2 (S2o/ol

emo.
lcenia

cs(10)80
enia Sciskaj4cego i

DLT(I)5

amnaraftlrv
AlyfzymaloS6 na
-ozciqganielzginanie

/Wtrzvmalo56 na zginanie
Alytrrymal o56 na rozci qga nie
rrostopadle do powierzchni czolrowych

BS125
NPD

Waiciwo5ci utyl{owe

Zasadnicze charakterystyki
frwaloS6 wytrzymalo6ci na

lciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

)rzepuszczalno66 wody
)r zepuszczal noS6 pary wodnej

AlskaZnik izolacyjnoSci od

>e2anie przy Sciskaniu

NPD

)dporno56 na zamra?anie i odmra2anie

NPD

)fu sotrwata redukcja grubo6ci

NPD

)fu gotrwala nasi4kliwo56 wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dlugorwabj dytuzji

NPD

>rzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno5d dynamicma

NPD

iruboS6

NPD

gk6w uderzeniowych (dla
Scisliwo6c
rodl6o)
Siqgfie spalanie w postaci 2arzenia
lZrM

Jrual nia

nie

si

g su bstan cji nieb ezpiecznych

d

o srodowiska wewn gtrztego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezpiecztvch

cleKlarowenycl
WaSciwosci u2ytkovve okreslonego povuy"2ej wyrobu sA zgodne z zestawem deklarowanych
zgodnie z;
ilaje
zostaje
wydana
u2ytkowych
radsciwosci
*,t"s"inos"i uzyikovqycfr. Niniejszioeklardqa
producenta
g(iStZOtt
ia
okre6lonegt
okreslonego
,aylqczn4
odpowiedzialno6c
na
roipozeazenieh 1Ue nr
po\ ry2ej.

W lmieniu producenta podpisal(-a):
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TABORATORIUIN

Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejszq deklaracjq wfa6ciuoSci u2ytkowych:

