DEKLARAcJA wt-AScrwoScr uzYTKowYcH

r'WS-EPS 80438 DACH-PODLOGA-FASAI)^A.-f,PS EN r3163-T(2)FL(3)-W(3)-S(5).P(r0)"BS12$CS(10)8|FDS(70'-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FfVS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
uL Drukarska 41 9G300 Zyrard6w
Email:
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

5. Sysiem(-y) oceny

i weryfikacji

stalych vrla6ciwo6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13t63:2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji cieplnei w budownictwie.
Jednostka lub j ednostki notyfikowane:

o

Inst5rfirtu Techniki Budowlanej (Jednostka notyfikowana nr 14t8)

7. Deklarowane wla.Sciwo6ci u2vtkowe:
Zas adnicze

charakterystyki

ilspotczrTnnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

)p6r cieplny

Nie wigcej ni2

0.038lWim'Kl
RD

-

3,40 [m2K/wl

d.r-l30mm, T2(+2nm)

iruboSo

E

teakcja na ogiefi

trrato5ireakcji

WlaSciwoici u2ytkowe

na ogien

w funkcji

:iepla, warunk6w afinosferyczrych,
ftarzertta/dewaAacii

lrwalo6f oporu cieplnego w funkcji
;iepla, wanrnk6w atmosferycznych,

ftarzefia/degradacji

lrwaloS6 wlaSciwoSci

)p6r cieplny i wspolczynnik przewodzenia
:ienta

frwaloii wtaiciwoici: stabilno6i wymiarowa
v okre5lonych warunkach temp.

pny l0 % odksztalcenia
ldksztatcenie w ok#lonych warunkach obciq2enia
rlap42enie Sciskaj4ce

Nynrymal

MytrzymatoSf na
'ozci4ganie/zginanie

wytrzym#o6ci na
lciskanie w funkcji starzenia
legradacji

i

trzepuszczalnoSi wody

}zepuszczalnoSi pary wodnej

Nie zmienia siq w czasie
DS(70,-)2 (<2%)
cs(10)80

Sciskajqpego i temperanuy

o6f na zginanie

Mytz5rmatoSi na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch

f rwalo6i

Nie poganza siq w czasie

DLT(l)s
BSI25
TRIOO

lelzanie przy Sciskaniu

NPD

)dpomo6f na zzmrz2ane i odmra2anie

NPD

)fugotrwa'ta redukcj a gruboici

NPD

)lugouwala nasi4kliwo5i wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dtugonwafej dyfu"ji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

Wlaiciwoici u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wska2nik izolacyjno6ci od

l2wiek6w uderzeniowych (dla
mdt6s)
liaEle spalanie w postaci 2rzena

lztywnoSi dynarniczra

NPD

lruboSd

NPD

)clsllwosc

NPD
NPD
Brak zubstancii niebezpiecznYch

Jwalnianie sie substancji niebezpiecarych do Srodowiska wewngtznego

WlaSciwo3ci u'2ytkowe okreSlonego pory2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wbSciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja w{aSciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporz$zeniem (UE)
nr 30512011 na wyt4cm4 odpowiedzialno5f producenta okre5lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisa(-a):
ds, JakoSci

ieszka Cetei- Petnomocnik
( imig nazw

is ko

- st anow

is

ko)

Zvr ar d6w. dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszE deklaracjq wlaSciwo6ci u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pU

