DE

KLARAGJA WLASG IWOSCI UzYTKOTUYGH
Nr 8-9O/'l 220',6

1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.
FF,EPS 80{30 Dtctr-poDLocA.cRAFrr.EFs EN l3r6S.T(2).L(3I.|U(3}€{51'P({O}BS|25C8(rO}EOOS(70,'2-DLT(l)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

lzolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:
FUUS

Fabryka Wyrob6w Styropianowyrch Sp. z o.o.
ul. Drukarska 41 96-300 2yrardr6w
4030 Email: biuro@tyropianfrvs.pl

5. System(y) oceny i weryfikacji stal,ych wfa6ciwo6ci u2ytkowych

:

3
6a. Norma zharmonizor lrtna:

do izolacji cieplnej w budownictwie.
EN 13163=2O12+A1:2015
"tUyrroby
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryrcznie. $pecyfikaciat
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

olnstytutu Techntki Budowlanef (fodnostka notyfitowtna nr l4tE)
oPolslle Gentrum Badar[ | Ger0fikecll (lednortka notyf,kowana {4i3{)
7. Deklarowane urtaSciuro6ci u2ytkowe

:

I9a5ciwo6ci uiytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Nspolczynnik przewodzenia ciepta

)por cieplny

^
RD- 3,00 [m'K,/Wl

)p6r cieptny

dru-90mm, T2(+2mm)

iruboSO

leakcja na ogiei
IrwaloS6 reakcjina ogien w
nkcji ciepla, warunkow
rtmosferycznych,
fu

Nie wigcej ni2

0.030[Wm-Kl

E

Nie pogarsza sig w czasie

trwdoriri wlaSoiwoSci

starzenia/deoradacii
l-rwaloSc oporu cieplnego w

unkcji ciepla, warunk6w
ilmosferycznych,
;tarzenia/degradacji

)p6r cieplny i wsp6lczynnik

Nie zmienia sig w czasie

lrzewodzenia cieota
lrwaloS6 rar{a5ciwoSci : stabilno56
vymiarowa w okreSlonych warunkach
emD.

tfaprgZenie Sciskajqce przry' 10 % odksztalcenia

)dksztalcenie w oke6lonych warunkactr obciq2enia SciskajEcego

cs(10)80
i

:emoeratury

AffizymaloSc na

-ozciqganielzginanie

DS(70,-)2 (<

AlytrzymaloS6 na zginanie
/VytrzymaloSc na rozciqga nie

rrostopadle do powierzchni czolcwych

DLr(1)5
8S125
NPD

2o/o)

Zasadnicze charalrterystyki
l-rulaloSd wyh-zymaloSci na

lciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

)e{zanie przy Sciskaniu

NPD

)dpomoS6 na zamraZanie i odmra2anie

NPD

)fu gotruala redukcja grubo6ci
llfu

)rzepuszczalno66 wody
)r zepuszczalnoSC pary wodn ej

/VskaZnik izolacyjno6ci od

l2wigk6w uderzeniowych (dla

Wa5ciwo6ci uiyltftowe

NPD

gofrwafa nasi 4kliwo56 wodq

NPD

\bsorpcja wody przy dtugotrwalej dytuzji

NPD

trzenikanie pary wodnej

NPD

iztyvwroS6 dynamicma

NPD

iruboSd

NPD
NPD
NPD
Brak substancji

iciSliwoSc
rodl6o)
)iqgle spalanie w postaci 2arzenia
Jwalnia nie

si

g su bsta n cji niebezpiecznych do Srodowiska wewn gtrzt ego

Vl/la6ciwo5ci u2ytkowe okre6lonego pov4fzej wyrobu

niebezoiecmvch

se zgodne z zestau,em

deklarowany0h

vrda5cirloSci u2ytkouych. Niniejsza deklaracja wlaSciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozpz1dzeniem (UE) nr 30512011 na wyl4czn4 odpowiedzialno5c producenta okreSlonego

powy2ej.
W imieniu producenta podpisat(-a):

Pelnomocnik

ds. JakoSci

dnla 22.t12.2016r.

:

FWVM

Styrqianowych

Sp. Z

o. o.

TABORATORIUM

Adres strony internetowej na ktorej udostgpniono niniejsz4 deklaracjg uda5citrvo6ci u2ytkowych:
h

tt p /lwww.styro p ia nfrvs.

pU

