r(l)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FtU$ Fabryka Wyrobriw Styropianowyrch

ul. Drukarska

4

Sp'! o'o'

90'300 2Yardilru

5. System(-y) oceny iureryfikacji statych ra*aSciwoSci u2ytkowych:

3
6a. Norma zharmonizowana:

EN {3163.2912+A1:20{5

do izolacii cieplnei w budownictwie.
"Wyroby ukowane

Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

olnstytutu Technlkl Budowlanef (fcdnoctta notyflkowanr nr l4EE)
opolskie Gentrum Badeiil I Gertyf,kacil fiednostte notyftkowana t4ll4|
7. Deklarowane r,vlaSciwoSci u2ytkovre

:

tsa6ciwo5ci uiytkowe

Zasadnicze charakterYstYtki
Nspolczynni k przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

Rn-2.66 [m'KlW

)p6r cieplny

dr'r-80mm, T2(+2mm)

iruboSd

E

Reakcja na ogiefi

frwaloS6 reakcjina ogiei w
unkcji ciepta, warunk6w
rtmosferycznYctt,
;tarzenia/deoradacii
frwaloS6 oporu cieplnego w
unkcji ciepta, warun k6w
rtmosferycznYch,
;tarzenia/degradacji

Nie pogarsza sig w czasie

lrwalo$ti wlaSoiwo$ci

)p6r cieplny

i tivsPolczYnn ik

rrzewodzenia ciepfa
frwalo56 wla6ciwoSci : stabilnoS6
uymiarowa w okre5lonYch warunkach
dksztalcenia
ciE2enia Sciskajqcego

i

/WtrzvmalroS6 na zginanie

'ozciqganielzginanie

na rozciqganie
rrostopadle do powierzchni czoiowych

ffirymalo56

Nie zmienia sig w czasie

DS(70,-)2 (32%)
cs(10)80

emoeratury
Alyh-zymaloS6 na

Nie wigcej ni2

0.030llffm.Kl

DLT(1)s

8S125
NPD

l$a5ciwoSci u*yrtkowe

Zaeadnicze charakterystyki
frwalo56 wyt-zymalo6ci na
iciskanie w funkcji stazenia

i

legradacji

NPD

)dpomo.Sc na zamr aZani e i odmraZanie

NPD

gotwata redukcja gruboSci

NPD

)tugotrwala nasiqkliwo56 wod4

NPD

\bsorpcja nlody przy dhtgotnnalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

)fu

)rzepuszczalnoS6 wody
>r

)etsanie przy Sciskaniu

zepuszczdnoSG pary wodnej

iztywno36 dynamiczna

NPD

NskaZnik izolacyjno6ci od
l2wi9k6w uderzeniowych (dla

3ruboSd

NPD

rodbo)

3ciSliwoS6

]iagile spalanie w postaci 2arzenia
Jwalnia

n

ie

si

g su bstan cji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrztego

NPD
NPD
Brak substancji

niebezpiecaych

\A/taSciwosci u2ytkovve okreSlonego pov\,y2ej wyrobu se zgodne z zestaurem deklarowanych
p zgoonre
z
zgodnie z
wiaSciwosci u2ytkowych. Niniejsza deklaracja ndaScirrrosci uiytkowych wydana zostaje
producenta
okre5lonegc
okreSlonego
rozpotz4dzeniem (UE) nr 30512011 na wytqcznq odpowiedzialnoSc
povqy2ej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

stanowisko)

,

FWS
Fa@ra Wfu6w Styrqiarwydt

g.

Z o. o.

TABORATORIUiI

Adres strony internetowej na ktorej udostepniono niniejsz4 deklaracjq rrvlaSciwoSci u2ytkowych:

