2. Tamierzon e zastosovua n ie

I

u

b za stosowa

n ia

:

3. Producent:
FIUS Fabryka Wyrobr6w Styropianowych $P'z o'o'
ul. Drukarska 41 90'300 2Yrardr6w
5. SystemCy) oceny ivrrcryfikacji statych wla6cinosci u2ytkowych:

3
6a. Norma zhannonizowana:

EN {3{03=2O12+A1:20{5 ,Wyrroby do izolacli cleplnel w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikouane:

olnrtytutu Tcchnlftl Budowlanef {lednostta notlrfitowtna nr l'ltt)
oPolrkle Gentnrm Badan I Gerfflkacll (fednortte notyElowana 14il4l
7. Deklarowane wla6civro6ci u2ytkoue

:

tsaSciwo5ci uiYl*owe

Zasadnicze charakterYstYki
/Vsp6tczynnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r

cie,plny

dr.r-50mm, TZ(+zrwn)

fn$oSo

E

leakcja na ogiefi
frwaloS6 reakcjina ogiefi w
kcji ciepla, warun k6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/deqradacii
un

l-rwaloS6 oporu ciePlnego w

funkcjiciepta, warunk6w
atmosferycznycft,

;tarzenia/degradacji

Nie pogarsza sig w czasie

lrwaloriti wla3ciwo5oi

)p6r cieplny i wsp6bzYnnik

Nie zmienia sig w czasie

rrzewodzenia cieola
frwalo6c radaSciwoSci : stabilnoSf
qymiarowa w okreSlonych rararun kach

rlaprgzenie Sciskaiqce przy 10 % odksztalcenia

I@h

Nie wigcej ni2

0,030lWm.Kl
a
RD- 1.66 [m'KlWl

warunkaci obci42enia Sciskaj4cego

DS(70,-)2 (s2%\
cs(10)80

i

DLT(1)5

emoeraturv
A4ffzymafo56 na
'ozciqganielzginanie

lWtrarmaloS6 na zginanie
Alyt4ymaloS6 na rozciqganie
rrostopadle do powierzchni czoloutych

8S125
NPD

U$aSciwo6ci ulylkowe

Zasadnicze charakterystyki
l-rwab56 wytrzymaloSci na
lciskanie w funkcji starzenia i
Cegradacji

trzepuszczalnoSd wody
>r

zepuszczal

n

oSC

l2wi9k6w uderzeniowych (dla

NPD

)dpomo56 na z:,mra2rlnie i odmra2anie

NPD

)lugotwala redukcja grubo6ci

NPD

)fu gotrwaia nasiqldiuoS6 wodq

NPD

\bsorpcja wody prry dlugotrwalej

pary wodn ej

frlskaZnik izolacyjnoSci od

telzanie przy Sciskaniu

dftzji

trzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno56 dynamic:na

NPD

iruboS6

NPD

iciSliwoS6
rodl6o)
]iaale spalanie w postaci 2arzenia
Jwa nia n ie si g su bstan cji ni eb
I

NPD

e4i ecznych do Srodowiska wewn gtrztego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezoieczlvch

\A/taSciwosci u2ytkowe okreSlonego povry2ej wyrobu sq zgodne z zesta\,em deklarowanych
wtaScinosci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla$ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozpotz1dzeniem (UE) nr 30512011 na wylqczn4 odpowiedzialno6c producenta okre5lonego
powy2ej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Pelnomocnik
(i m

ig n azw i sko-

st a

ds. Jakoici

nowisko)

dnla 22,12.2016r.
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