DEKLARAcJA wt-AScrwoScr UzYTKowYCH
1. Niepowtarzalny kod

identyfikacyjny typu wyrobu:

FwS-Eps 8(H)38 DACII-PoDL(rcA-FASADA-EPS EN 13163-T(2FL(3)-w(3Fs(5)-P(10)FBSr2s-CS(r0)8lf-Ds(?0'-)2-DL

lF-TR100

2. Zzmienone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

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

30

5. System(-y) oceny i weryf,ftacji stalych wta6ciwo5ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015,,Wyroby do lzolacji cieplnej w budownictwie.
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

o

Insbtuhr Technild Budowlanei fednostka no$rfilrowana nr 14E8)

7. Deklarowane wla5ciwo5ci u2ytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Wspotc4mnik pr zew odzentt ciefi a

)porcieplny

)p6r cieplny

Wta5ciwo5ci u2ytkowe

Niewiqcej ni2
0.038

tWm.Kl

5,00 [m'K/W]
dN-l90mm, T2(+2rnm)
RD

3rubo56

-

E

leakcja na ogieti

frwalofc reakcji na ogien w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,

lrwaloS6 wlaSciworici

Nie pogarsza sig w czasie

fiarzenia/deeradacii

)p6r cieplny i wspolcrynnik przewodzenia
trwaiofd oporu cieplnego w funkcji :ienla
;r9lnd, winull|(uw alrlr{Jsrvryuzrryul,
;tarzenlaldegndacji

frwaloSd wla5ciwo5ci: stabilnoSi wymiarowa
v okreSlonvch warunkach temp.

Nie zmienia siq w czasie
DS(70,-)2 (52%)

{aprezpnie Sciskaj4ce przy I 0 % odksztalcenia

cs(10)80

fdkszttlcenie w olce6lonych warunkach obciq2enia Sciskaj4pego i temperatury

DLT(l)s

$/yrzypnato6i na
ozci4gpnie/zginanie

trwalof f wytrzymalo5ci na
lciskanie w funkcji starzenia i
legrad4cji

lrzepu$zczalnoSd wody

lrzepuEzczalno6i pary wodnej

Wvtzvmalo5i na zginanie
Wyrzymato5c na rozci4pnie prostopadle do
rowierzchni czotowvch
?elzarle przy Sciskaniu

BSI25
TRIOO

NPD

)dpomo6c na z:imla2anre i odmra2anie

NPD

)lugotwarla redukcj a gruboSci

NPD

lugotrwata nasi4kliwoii wod4

NPD

{,bsorpcj a wody

przy d}ugotrwalej dyfuzji

}zenikanie parywodnej

NPD
NPD

Wlaiciwo6ci u2ytkowe

ZaissdnicTo ch araktery styki

Sztywnoii dynamiczra

NPD

ilska2nik izolacyjno5ci orl
Ewiek6w uderzeniowych (dla

lrubo6i

NPD

rodl6s)

)clslrwosc

NPD
NPD

liaste spalanie w oostaci irwzena

Brak zubstancii niebezpiecznych

Jwalnianie sie substancii niebezpiecznych do 5rodowiska wewngftznego

WlaSciwo5ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zesfi,wem deklarowanych wh6ciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporz$zeniem (tIE)
n 3051201I na lvyt4cmE odpowiedzialnoS( producenta okre6lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisaf(-a):
Pefnomocnik
( imiq nazwis ko- s tanowis ko)

Zyrard6w, dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

Filryl$

lwt

Styrqinwydt

Sp.Z o.

TABORATORIUM

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4deklaracje w{a6ciwo5ci u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pU

