DEKLARAcJA wt-AScrwoScr uzYTKowYcH
1.

Niepowtarzalny kod ident5rfftacyjny typu wyrobu:

FWS-EPS 8G038 DACH-FODIOGA-FASADA-EPS EN

nr6-T(2>L(3)-w(3)-S(slP(l0FBSr2sCs(r0)E0-Ds(70,-)2-DLT(r)s-rRr0o

2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FWS Fabryka lYyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 9G300 Zyrard6w
5. System(-y) oceny i weryFftacji stalych wla6ciwo5ci uZytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnei w budownictwie.
),
ze swroDianu {EPs) Drodukowane
Jednostka lub j efuostki notyfikowane:

o

Instlrtutu Technild Budowlanei fednostke not5fikowana nr 148t)

7. Deklarowane wta5ciwo6ci u2vtkowe:
Wla6ciwo5ci u2ytkowe

Zasadnicze charaktery styki
Wspotcamnik przewodzenia ciepla

)p6r cieplny

)p6r cieplny

Nie wiqcej nE
0.038lWm.Kl
RD

- 4,20 tm2t</wl

dtt-l60mm, T2(+2nurD

3rubo56

E

leakcja na ogien

frwalo5i reakcji na ogien w funkcji
Nie pogarsza sie w czasie

:iepla, warunk6w atrnosferycznych, IrwaloSd wlaSciworlci

tzrzenta/derlr d^cii

)por cieplny i wspolczynnik przewodrentz
lrwato6iopom cieplnego w funkcji :ie#a
;r(ilna, wuilurrK{)\.v aufl()srt ryuz[yull,
Irwalosc wfSciwosci: stabilnosc wymrarow
farzenia/degradacji

rlaprq2enie Sciskaj4ce przy 1 0

w okreSlonych
o/o

warunkach temp.

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

odksztalceniz

cs(10)80

)dksztatcenie w okre6lonych warunkach obciq2enia Sciskajqpego i temperatury

DLT(l)5

Nytrymalofitrn
'ozci4ganie/zginanie

lrwalo6f wytrzymatoSci na
;ciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

Wvtruvmaloii na zqinanie
il/yfizymafo5c na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch
Pelzanie przy Sciskaniu

)rz,epu

szczalno6i pary wodnej

TRIOO

NPD

)dpomo6f na zaimni:nie i odmra2anie

NPD

Dlugotrwala redukcja gruboSci

NPD

Dfu

\zepaszczalno6i wody

BSI25

gotrwala nasi4kliwo5d wod4

4rbsorpcja wody przy

dlugonwalej dyfuzji

Przenikanie pary wodnej

NPD
NPD

NPD

Wta6ciwoici u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wskainik izolacyjno5ci od
l2wiqk6w uderzeniowych (dla
rodt6e)

i:ztywno5i dynamiczna

NPD

iruboid

NPD

j,:iSliwo6i

NPD

liaele spalanie w oostaci hrzenia
Uwalnianie sie substancii niebezpiecmych do Srodowiska wewnqtzrego

NPD
Brak substancii niebearieczrych

Wt#ciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zesta\ryem deklarowanych wh6ciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpotzSzeniem (UE)
n 305l2OlI na wyt4czn4 odpowiedzialno5d producenta okre5lonego powy2ej.
W imieniu producenta podpisa(-a):
Agnieszka Celei- Petnomocnik Zarz4du ds. Jako6ci
( imiq nazwis la -
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01

s t anow is

I<o)

6r.

(miejsce i data)

FMaVlWbOw

Styropianowycn

v1..

I"AEORATOTiM

Adres strony internetowej na kt6rej udosQpniono niniejsz4 deklaracjq wta5ciwoSci uZytkowych:
h

ttp ://rvww.styrop ianfiv s.pU

c

w.

