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2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4,9G300 Zyrardiw
Email:
: +4846 855 48 81, +48 46 85540
FVtrS Fabryka

30

5. System(-y) ocany i weryfrkacji stafych wla5ciwo5ci u2ytkowych:
3

6a. Norma zhannonizowana:

EN 13 163 :2 012+41 : 20 1 5,,Wyroby do izolacj i cieplnei w bud ownictrvie.
Wwobv ze stvrooianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacia"
Jednostka lub j ednostki notyfi kowane:

o

Instlrtutu Techniki Budowlanei (iednostka notyflkowana nr 14t8)

7. Deklarowane wlaSciwo5ci u2ytkowe

:

WlaiciwoSci u2ytkowe

Zasa;dnicze charakterystyki

Wspotcamnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r cieplny

Niewiqcej nP
0.038lWm.Kl
RD

-

3,90 1m2ruw1

drv-l5Ommo T2(+2mm)

frubo56

E

teakcja na ogien
frwalo5d reakcji na ogien w funkcji
;iepla" warunk6w atrnosferycznych,

Nie pogarsza siq w czasie

lrwalosd wlaSciwoSci

tanetta/degradracii

frwaloif oporu cieplnego w funkcji
riepla, warunk6w atrrosferycznych,

rarzenia/degradacji
t{aprg2enie Sciskaj4ce przy

)p6r cieplny i wspdlczynnik pnewodzenia
:ie,nla

Irwalo5i wla6ciwo5ci:
w okreSlonvch

l0

stabilncr5c wymiarowa

warunkach temp.

M

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

cs(lo)80

% odksztalcenia

)dksztalcenie w oke6lonych wanrnkach obciq2enia Sciskajqpego i temperatury
Mytrzymalo5d na
'ozci4ganie/zginanie

Nie zmienia siq w czasie

y1rzymat as(. na zgtrnartte

ilytzymato5c na rozci4gante prostopadle do
rowierzchni czolowvch

DLT(l)s
BSI25
TRIOO

'elzaueprzy 5ciskaniu

NPD

;ciskanie w funkcji starzenia i

)dpomo5i na zamta2anie i odmra2anie

NPD

legradacji

)ugotrwata redukcja gruboici

NPD

f rwalo5i

wytrzymaf oSci na

*ugotrwata nasiqkliwoS(
lrzepuszczzlno6f wody

I

rzepuszczaltoii pary wodnej

w@

NPD

\bsorpcja wody przy dfugotnvatej dyfuzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

Wlaiciwoici u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

trskaZnik izolacyjnoSci od
l2wiQk6w uderz eniowyc}L (dla
rcdt6e)
iaele spalarfe w postaci 2rznnia

iztywnoSi dynamiczra

NPD

iruboii

NPD

)clshwosc

NPD
NPD
Brak substancii niebezpiecar'/ch

Jwalnianie sie substancji niekzpi*anych do Srodowiska wewnqEanego

Wta5ciwo6ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zeslawem deklarowanych wla5civro6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zroryorzdzeniem [uE)
n 305/201I na wyt4czrq odpowiedzialno6( producenta okre6lonego powy2ej'

W imieniu producenta podpisa(-a):
Asnieszka Celei- Petnomocnik Zarz,4dt ds. Jako6ci
( imig nan vis la- st anowis ka)

Zwardf w. dnia 22.12.2016r.
(mielisce i data)
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Vryy,styropianowych
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Adres strony internetovrej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wla5ciwoici u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pV

Sp.Z o. o.

