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DEKTARAGJA WTASG|WOSGI UzYTKOWYGH
Nr 860/122O16
,

1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FutS.Eps Eo.O30 DAGH.pOOLocA€RAFIT.EFB EN 13163-T(2).L(Slw(31.s(5l'P(rolB3r25'Gs(rolEo'D6(70'42'DLT({}o

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:
FUUS

Fabryka Wyrrob6w Styropianourych Sp. z o'o'
ut. Drukarsk 4r 96'300 2Yrardow

5. System(-y) oceny iweryfikacji statych vrda6ciwoSci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163=2O12+A1:2015

"Wyrroby

do izolacji cieplnei w budownictwie.

Jednostka lub jednostki notyfikowa ne:

.lnrtytutu Technlkl Budowlanel (lodnortka notyrftkowana nr {'lEE}
.polrkle Gentrum Badai I Geilyfikacll (lednootta notyfikowana l.$al
7. Deklarowane wia6ciwo5ci u2ytkoue:

Zasadnicze charakterYstYki
Nspolczynni k przewodzenia ciepta

)por cieplny

frwalo6c oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunk6w

ltmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

[rwaloS6 wlaSoiwoSci

)p6r cieplny i wspolczYnnik
rrzerivodzenia ciepta
IrwaloS6 vr*aSciwo6ci : stabilnoSc
rymiarowa w okreSlonych warunkach

Nie pogarsza sig w cz:rsie

Nie zmienia sig w czasie

DS(70,-)2 (s2%)

:emp.

rlaprqzen'te Sciskai4ce prry 10 % odksztalcenia

ffi

RD-2,00 [m'K,/W]
dru€0mm, T2(+2mm)
E

Reakcja na ogien

ilmosferycznych,
;tarzenialdeoradacii

Nie wigcej niZ

0.030lWm.Kl
a

)p6r cieplny
iruboS6

frwaloS6 reakcji na ogief w
unkcji ciepta, warunk6w

l$aSciwoSci u2ytkowe

warunka

ci

obciEzenia Sciskaj4cego i

cs(10)80
DLT(1)5

:emoeratury
/VytrzymaloS6 na

'ozciqganielzginanie

Alytrzymalo66 na zginanie
A[trzymaloS6 na rozciqganie
rostopadle do powierzchni czofowych

BS125
NPD

WaSciwoifci uiytlowe

Zasadnieze charakterystyki

)&anie

l-rwaloS6 wytrrymalo6ci na

NPD

przy Sciskaniu

)dpornoSd na zamra2anie i odmra2anie

NPD

)fu gotrwata redukcja grubo6ci

NPD

)fu gotrwala nasi4kliwo66 wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

rrzenikanie pary wodnej

NPD

iztywno56 dynamiczta

NPD

lZwigk6w uderzeniowych (dla

3ruboSc

NPD

lodl6q)

SciSliwoS6

lciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

)rzepuszczalno56 wody
tr zepuszczal

n

o56 pa ry wodnej

lVska2nik izolacyjno5ci od

)iqgte spalanie w postaci 2arzenia
Jwal nia nie si g su bstan cji ni eb ezpiecznych

d

o Srodowiska wewn gtrzn

e

go

NPD
NPD
Brak substancji

niebezoiecmvch

z zesta\r\rem deklarowanych
wla5ciuosci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja rnia6ciwoSci u2ytkovrych wydana zostaje zgodnie z
rozprz4dzeniem (UE) nr 30512011 na wylqcznq odpowiedzialnoSc producenta okre5lonego
powy2ej.
Wa6ciwosci u2ytkorive okreSlonego povqg2ej wyrobu s4 zgodne

W imieniu producenta podpisal(-a):

Agnieszka

ds. Jako5ci

(imig nazwisko- danowisko)

2yrardriw, dnia 22'12.201 6r.
(miejsce idata)
tto,
! FMa Vlffiw

Styropiai1,,,,

I.ABORATORIU[4

Adres strony internetorrvej na ktorej udostgpniono niniejszq deklaracje wla6ciwo6ci u2ytkowych:

httpltwww.styroPianfrvs.Pl/

