DEKLARACJA WLASGIWOSGI UzYTKOUUYGH
Nr 9'70/1?20{6
1. Niepovdazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FUU&Ets

s0{30 DAGH.pODLoca.cRAFtT.Eprl

EN r3t63-T(2Ft(31-lI(31€(51-p({0l"Bt}{25€$(lol80.D8(70"}2'DtT(l}5

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosovrania:

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w $tyropianowylch Sp. z o.o'

ul. Drukarska

41

96'300 2Yrardriw
,pl

5. System(y) oceny iweryfikacji statych rada6cirrvo6ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163r2O12+A1:20{5 oWyroby do izolacii cieplnei w budownictwie,'
firrobv ze stvronianu (EPS) produkowane fabryrcznie. S[eqylilqE!'
Jednostka lub jednostki notyfikowa ne:

.lnstytutu Technlki Budowlanel (fednortfa noffikowana nr l{tE)
opoltkle Gentrum B.def i Gerffikacfl (fednortka notyllkowana {rB4l
7. Deklarowane wfaSciwoSci u2ytkoue:

I$aSciwoSci uiytktwe

Zasadnicze charakterystYki
Nspolczynnik przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

Ro-2,331m2rrw1

)p6r cieplny

dr.r-70mm, T2(+Zrrw)

iruboti6

E

Reakcja na ogiefi
l-rwalo56 reakcji na

ogiei w

unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
;tarzenia/deqradacii
frwaloSc oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznych,
itarzenia/degradacji
rlaprg2enie Sciskai4ce

pr4

'ozciqganielzginanie

Nie pogarsza sig w czrsie

frwdo&t wla5oiwoSoi

)p6r cieplny i wsp6lczYnnik

Nie zmienia sie w czasie

rrzewodzenia cieofa
l-rwalo56 wlaSciwo6ci: stabilnoSC

nymiarowa w okreSlonych warunkach
emD.
10 % odksztalcenia

)dksztalcenie w okreSlonych warunkach obci42enia Sciskajqcego
emoeratury
AlytrzymaloSc na

Nie wigcej ni2
0,030 tWm-Kl

i

A&trzymaloS6 na zginanie
A/ytrzymaloSc na rozciqganie

lrostopadle do powierzchni czolowych

DS(70,-)2 (S

cs(10)80
DLT(1)s
BS125
NPD

2o/o)

Zasadnicze charakterystyki
l-rwalo6d wytrzymalo6ci na

iciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

)rzepuszczalnoSc wody
)r zepuszczal

n

oSd pa ry wodn ej

/VskaZnik izolacyjnoSci od

lzwigkow uderzeniowych (dla

ISa-6c i wor6 ci

)e|zanie prry Sciskaniu

NPD

)dpornoSd na zamt aZanie i odmraZanie

NPD

)fu gotrwala redu kcja gruboSci

NPD

)fu gotrwala nasi4kliwoSc wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

rrzenikanie pary wodnej

NPD

3ztywnoSc dynamiczna

NPD

3ruboSc

NPD

si

lytkowe

NPD
NPD
Brak substancji
niebezoiecznvch

3cisliwoSc
rodl6o)
)iqg[e spalanie w postaci 2arzenia
Jwalnia nie

u

g su bstan cji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrznego

WaSciwo6ci u2ytkowe okre6lonego poury2ej wyrobu sq zgodne

z

zestau/em deklarowanych

vvla6ciwoSci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wfaSciwo5ci u2ytkowych wydana zosteje zgodnie z

rozporz4dzeniem (UE)

nr

30512011 na wyt4cznq odpoWedzialnoSc producenta okre6lonego

powyZej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Ag niesz

ka G elej- Pelnomoc n-k Zarzqdu ds. Ja koSci
(imig nazwisko- danowisko)

2y r ar d6tw, dnia 22.1 2.2O 1 6n
(miejsce idata)

(

FWS
F@aUyrfifiw

Styropianovtych Sp. Z

o.

o.

LABORATORIUM

Adres strony internetowej na ktorej udostqpniono niniejszq deklaracjg wla6ciwo6ci u2ytkowych:

http://www.styropia nfrvs.pl/

