DEKLARAcJA w LASctwoScI

uzyrKowYcH
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FWS F'abryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G3fi) Zyrard6w
: +48 46 855 4E 81, +48 46 E55 40

30

Email:

5. System(-y) oceny i weryfftacji sta{ych wlaiciwo6ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub j ednostki notyfikowane:

o

Instytutu Techniki Budowlanei (icdnostka not5fikowana nr 1488)

7. Deklarowane wtaSciwo6ci uZrrtkowe:
Tasarilnicze charalrtery styki

WspolczrTnnik przewodzenia ciepNa

)p6r cieplny

)p6r cieplny

Wla6ciwoSci rriytkowe

Niewiqcej ni2

0.038lWm.Kl
RD

-4,45

Jm2f.lW1

dN-l70mm, T2(+2mm)

irubo56

E

leakcja na ogiefi

frwaloii reakcji na ogiei w funkcji
:iepla, warunk6w atrnosferycznych,

lrwaloS6 wla$ciwoSci

Nie pogarsza siq w czasie

*zrzenia/deqadacii
lrwatoSf oporu cieplnego w funkcji
;iepla, warunk6w atmosferycznych,
ftzrzenta/degradacjr
,{aprq2enie 5ciskaj4ce

pr4, l0

%o

)por cieplny i wspolcrynnik przewodzenia
:ienla
lrwato5c wta5ciwo5ci: stabilno5e wymiarowa
v okreSlonych warunkach temp.

'ozci4ganre/zginanre

Jvytzymalo6d na zginanie
MytrzymatoSf na rozci4ganie prostopadle do
rouri erzch n i cz.rvtorrrvch

wytrzymatoici na
lciskanie w funkcji starzenia i
f rwaloSd

legradacji

lrzepuszczalno6i wody

}zepuszczalno5

i pary wodnej

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

cs(r0)80

odksztzlceniz

Jdksztalcenie w olce5lonych warurikach obciq2enia Sciskaj4cego i temperahrry
WynzymaloSi na

Nie zmienia siq w czasie

DLT(l)s
BSI25
TRIOO

' elzanie przy Sciskaniu

NPD

CdpomoSi na zzrnra2arne i odmra2anie

NPD

Dlueohwata redukci a eruboici

NPD

Dlugonwala nasi4kliwo# wod4

NPD

Absorpcja

wdy

prz)' dtugotrwalej $.fu zji

Przenikanie pary wodnej

NPD
NPD

WtaSciwoSci u2ytkowe

T,astiliete charaldery styki

ilskaZnik izolacyjno5ci od
Ewiek6w uderzeniowych (dla
rcdt6e)
liaete spalanie w postaci 2wzenta

Jztywno6i dynamiczra

NPD

irubosC

NPD

)crslrwosc

NPD
NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnqftanego

Brak substancji niebezpiecznych

WtaSciwoSci u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sE zgdne z zestawem deklarowanych wla6ciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wh5ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnte zroryorzSzeniem (UE)
nr 30512011 na wyt4czn4 odpowiedzialnoS( producenta okre6lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisa(-a):

Amieszka Celei- PfiomocnikZan4du ds. JakoSci
( imig nazwisla - s tanowis ka)

2y r ar d6w, dnia, 22.12.2O1 6r.

(miejsce i data)
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Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4deklaracjq wtaSciwo6ci u2ytkowych:
http ://wrvw.styrop ian fw s.pl/
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