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EN r3r6!T(2FL(3)-w(3)-s(s)FP(10FBSr2$Cs(10)E0-Ds(70,-)2-DLr(rF-TR100

FyS-EPS 8043E DACH-FODI-OGA-I'ASADA-EPS

2. Zamievone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Frod,ucent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G3fi) Zyrard6w
4030 Email: biuro@styropianfrvs.pl
5. System(y) oceny i weryfftacji stalych wlaSciwoici u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie'
wane fabrycznie. Specyfikacj a"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

o

In$t5rtutu Techniki Budowlanej (iednostka notyflkowana nr 1488)

7. Deklarowane wla6ciwoici u2trtkowe:

Z*adnive charakterystyki
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Jwalni nie siq substancji niebezpiecnych do Srodowiska wewngtrznego

Brak substancl i niebezpiecznych

Wt#ci oici u2ytkowe okreSlonego powyZej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wlaSciwoSci
u2ytko ych. Niniejsza deklaracja wta5ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporzflTeniem (tIE)
nr 305r )11 na wyhozrq odpowiedzialnoS€ producenta okrcSlonego powy2ej.
Wimit iu producenta podpisa(-a)

:

Asnieszka Celei- Petnomocnik Zarzadu ds. Jako5ci
(imig nazwis ko- stanowis

leo)

Zward6w.dnia22,l) 1.2016r.
(miejsce i data,

Adres

intemetowej na kt6r, :j udostqpniono niniejszq deklaracjq wlaSciwo6ci u2ytkowych:
httn ://www.styropianfrvs.pU

