DEKLARACJA wLAScrwoScI uzYTKowYcH
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typu wyrobu:

Fws-EpS uL03t DACH-PIoDLOGA-FASADA-EPS EN 13163-T(2>L(3)-W(3)-S(5}P(10)FBSr2s-CS(r0)80'Ds(70'-)2-DLT(1)s-TRr00

2- Zamievone zastosowanie lub zastosowania:

w budownictwie.

Izolacja
3. Producent:

FWS FabrykaWyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 41 9G300 Zyrard6w
Email:
+48
48
81, +48 46 855 40
46
855
Telefony:

30

5. System(-y) oceny i weryfftacji stalych wta6ciwo5ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

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

o

Instldutu Techniki Budorvlanei (iednostka notSrflkowana nr 1488)

7. Deklarowane wla6ciwo5ci u2ytkowe

I

Wla5ciwo5ci u2ytkowe

Zasrdnicze charaktery styki

ilspolcamnik przewodzertra
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irubosc
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leakcja na ogiefi
trwatoSi reakcji na ogis.fi w funkcji
;iepla, warunk6w affnosferycznych,

frwaloSd wlaSoiwoSci

Nie pogarsza sig w czasie

ilarzenia/desradacii

)por cieplny i wspotcrynnik przewodzenia
Irwalo5f oporu cieplnego w funkcji :ienla
:iepl4 warunk6w atmosferycznych,
trwaloSi wla5ciwoSci: stabilno5i wymiarowr
farzenia/degradacji

w

okreflonvch warunkach temp.

Nie zrrienia sig w zasle

DS(70,-)2 (S

odksz,talcenia

cs(r0)80

fdksztatcenie w olce5lonych warunkach obci42enia Sciskaj4pego i temperatury

DLT(l)s

t{aprq2enie Sciskaj4ce przy I 0

ilynzymato5i na
ozci4ganie/zginanie

wyt-zymdo5ci na
lciskanie w funkcji starzenia
legndacji

Slytrrymalo6d na zginanie

BSI25

\4/ytzymalo6i ta rozci4ganie prostopadle do

TRIOO

rourierzchn i czolowvch

f rwatoSi
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lrzepuszrczalnoSi wody

lrzepuszczalno

o/o

i pary wodnej

?elzaneprzy Sciskaniu

NPD

)dpomo6i na zzmn2ante i odmra2anie

NPD

Dlugonwala redukcja gruboSci

NPD

Dlugotrwata nasiq$liwo6( wod4

NPD

\bsorpcja

wdy

przy dugonwalej dyfuzji

bzenikanie pary wodnej

NPD
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WlaSciwo5ci u2yt owe

Zasadnicze charakterystyki

ff ska2nik izolacyjnoSci od

l2wiqk6w uderzeniowych (dla

Ddt6e)

iz,tywnoSd dynamiczna

NPD

jrubo6d

NPD

rcrSIrwoSC

NPD
NPD

iaEle spalanie w postaci 2zrzena

Br*

Jwalnianie siq substrncii niebezpiecaych do Srodowiska wewngfianego

substancii niebez iecznych

WtaSciwo5ci u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
u2ykowych. Niniejsza deklaracja wla5ciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zroz1,orzq.
m 305/2OIl na wyf4cznq odpowiedzialno6d producenta okre5lonego powyzej.

rfciwoSci
iem ({JE)

W imieniu producenta podpisaf(-a):

(imiq nazwis la - st anowis Io)

Zw sr d6w. dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

a

FW lww

Stytopinowych Sp.Z o.

I.A8ORATOruUil

Adres strony internetowej na kt6rej udosQpniono niniejsz4 deklaracjq wlaSciwoSci u2ytkowych:
h

ttp ://rvww.styropianfrvs.pU

