DEKLARACJA wt-AScrwoScr uzYTKowYcH
Nr 110i12/2016
l. Niepowtarzalny kod identyfikaqjny typ,, wyrobu:
FWS-EPS 80-038 DACH-PODLOCA-FAS.ADA-EPS EN 13163-T(2FL(3)-W(3)-S(5)-P(r0)-BSr2s-cs(10)8{l".DS(70,-)2-DLT(r)s-TRr0o

2, Zamietrzzone zastosowanie lub zastosowania;

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Frabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o,o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrardflw
30 Email: biu

: +48 46 855 48 81. +48 46 855 40

5. System(-y) oceny i weryfftacji st;alych wta6ciwo6ci u2ytkowych:
3

5a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+hL:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Specy{\4qi41-

Jednostka lub je&rostki notyfi kowane:

o

Inst5rtutu Techniki Budowlanej (iednostka not5rfikowana

lr

14S)

7. Deklarowane wla6ciwo6ci u2vtkowe:
WtaSciwo5ci u2ltkowe

Zasadnicze charakterystyki
S/spdtc4mnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

Jp6r ciepley

Niewiqcej ni2
0.038l-Wm'Kl
RD

-0,25 [m'KlW]

dN-l0mrr\ T2(+2mm)

lrubo56

E

teakcja na ogieti

lrw#o5i reakcji na ogien w funkcji
:iepfa, warunk6w atmosferycznych,
ftarzeruaJdewadacii

Nie pogarsza sig w czasie

lrwaloSd wla$ciwoSci

3tp6r cieplny i wspolcrynnik przewodzerua
frwaloSf oporu cieplnego w funkcji :iier*a
;ItiIltA, WAT UU|((,W iluilUsr9ry(,z[yufl,
IrwaloSi wta5ciwo3ci: stabilnoic wymiarowt
larzertta/degndacji
*' okre5lonvch warunkach temp.

Nie zrnienia siq w czasie
DS(70,-)2 (S

odksztatcenia

cs(10)80

)dksztalcenie w oheslonych warunkach obci42enia Sciskajqqego i temperatury

DLT(l)5

rlaprg2enie 5ciskaj4ce przy

l0

ilytraTmalo3i na
'ozci4garne/zginuie
f rwato5i

wyn-zymato5ci na
;ciskanie w funkcji starzenia i

legradacji

'rzepuszczalno6t wody

\zeptszczalnoi 4*y wodnej

7o

S/vtrzlrmatoSf na zginanie
V/ytramato6i na rozci4ganie prostopadle do
'rowierzchni czolowvch
? el zarie przy sciskaniu

BSI25
TRIOO

NPD

3tdpomo5i na zzmriante i odmra2arrie

NPD

l*ugotrwala redukcja grubo5ci

NPD

J*ugotrwala nasiakliwoii woda

NPD

A.bsorpcja wody przy

dlugorwalej dyfuzji

kzenikanie pary wodnej

NPD
NPD

2o/o)

Wlaiciwoici uZytkowe

Zasadnicze charakterystyki

lVskainik izolacyjno6ci od
Ewiqk6w uderzeniowych (dla

ndl6s)
liasle soalanie w postaci Zxznrua

Sztywno6d dynamiczra

NPD

lrubo5i

NPD

)crslrwosc

NPD
NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnqfranego

Brak substancii niebeaiecznych

Wia6ciwo5ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wla5ciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpon$zeniem (IE)
n 30512011 na wyt4cznq odpowiedzialno56 producenta okre5lonego powy2ej'

W imieniu producenta podpisa(-a):
Agnieszka Celei- Petnomocnik Zarz4drt ds. Jako6ci
( imiq nazw is ko - s t anow is ko)

Zv r ar d6w, dnis 22.12.2016r.

(miejsce i data)

FtuykaVlynblw Slfopianowydt Sp'

TABORATORIUIT

Adres strony internetowej na kt6rej udostgpniono niniejsz4 deklaracjq wfaSciwo6ci u2ytkowych:
http ://rvww.styropianfu s.pV

Z

o' o'

