DEKLARAcJA wtAScrwoScr uzYTKowYcH

Fws-Eps

80-t)38

DACn-F0DI-OGA-FASADA-EPS EN m16-T(2!L(3)-W(3)-S(5).P(10FBSI25-CS(10)E0-DS(70'-)2-DLT(1)5-TRI00

2. Zamienone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictuile.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianorvych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G3fi) Zyrard6w
Telefony: +4E 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

Email:

5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych wlaSciwo5ci u2ykowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+41:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnei w budownictwie.
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub j ednostki notyfi kowane:

o

Instytutu Technfti Budowlanej (iednostka not5rfihowana nr 1488)

7. Deklarowane wtaSciwoici u2vtkowe

:

Wlaiciwo6ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
WspoNczynnik przewodzenia ci epla

)por cieplny

)p,6r cieplny

Nie wiqcej ni2
0.038l-W/m.Kl
RD

-

3,55 1m2f.lw1

du-l40mm, T2(+2mm)

iruboS0

E

leakcja na ogieti
trwatoSdreakcji na ogiefi w funkcji
:iepf4 warunk6w atrnosferycznych, [rwalo$6 wlariciwo6ci

Nie pogarsza siq w czasie

rtarzenia/desradacii

)por cieplny i wspolczynnik przewodzenia

Irwaloiioporu cieplnego w funkcji :ieula
;iepta, warunk6w afinosferycznych,

farzenia/degndacji
rlaprq2enie Sciskaj4ce przy

l0

frwatoSd wta6ciwc6ci: stabilno6i wymiarowa
v okreflonvch warunkach temp.

ozci4ganie/zginanie

DS(70,-)2 (< 2%)

cs(lo)80

% odksztalcenia

)dksztafcenie w olce5lonych warunkach obciq2enia Sciskajqpego i temperah:ry

Nynrrymilosirn

Nie zmienia siq w czasie

DLT(r)5

Wytzymalo5i na zginanie

BSI25

f/ytramato6i

TRIOO

na rozci4ganie prostopadle do

roqrierzchn i czolowvch

pvy

NPD

Sciskaniu

frwalo5f wytzymaloici na
;ciskanie w funkcji starzenia i

?elzarrLe

)dpomoSi na zanrra2anre i odrra2anie

NPD

legradacji

)tugonwala redukcja grubo6ci

NPD

)fugotrwafa nasi4kliwoS€ wod4

NPD

'rzepuszczahroSi wody

)rzepuszczalno6i pary wodnej

A,bsorpcja wody przy dtugotrwalej

Przenikanie pary wodnej

dyfurji

NPD
NPD

Wlaiciwoici u2vtkowe

Zasadnicze charakterystyki

lr'ska2nik izolacyjno6ci o d
l2wiqk6w uderzeniowych (dla
rodt6e)
liaEle spalanie w postaci 2arzenJg

izwwnoii dvnamiczra

NPD

lrubo5i

NPD

iciSliwoSi

NPD
NPD
Brak substanci i niebezpieczn'ych

.lwalnianie sie substancii niebezpieczrych do irodowiska wewngfizrego

Wta6ciwo5ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgdne z zestawem deklarowanych wh6cili'o5ci
u2ykowych. Niniejsza deklaracja wta5ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpotz$zeniem (IE)
nr 305/2011 na wyt4czrr4 odpowiedzialno6( producenta okre5lonego powy2ej-

W imieniu producenta podpisa(-a):
Asnieszka Celei- Petnomocnik Zarz4dl ds. Jako6ci
(imiq nazw

i s ko

-

s t anowi s

ko)

Zyr ard6w, dnia 22.12.2016r.
(mie1;sce i data)

FWa

lttyrobhw Styropiamwych
Sp.Z o. o.

TABORATORIUM

Adres strony internetovrej na kt6rej udostQpniono niniejsz4 deklaracje wta5ciwo5ci uZytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pU

