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Niepowtarzalny kod ident5trftacyjny typu wyrobu:
Fws-Eps 80438 DACn-FODL0GA-FASADA-EPS EN 13163-T(2FL(3)-W(3)-S(5FP(10)-BS125-CS(10)EGDS(7q-)2-DLT(r)5-TR100

2. Zatrtierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacjo cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS FabrykaWyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
+48
Email: biuro@styropianfivs.pl
48
46
81, +48 46 855 40
855
Telefony:

30

5. System(-y) oceny i weryfftacji stafuch wla6ciwo6ci uzytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+41:2015 ,,Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie.
u @PS) produkowane
Wwobvze
Jednostka lub je&tostki notyfi kowane:

.

Indtytutu TechniH Budowlanei (iednostka notyflkowana nr l48E)

7. Dekllarowane wtaSciwoSci uZYtkowe:
Wla6ciwoSci rr2ytkowe
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u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wfa5ciwo5ci
Niniejsza deklaracja wlaSciwo6ci u2ytkowyoh wydana zostaje zgodnie zro4orzaqlzeniem (UE)
11 na wyt4czn4 odpowiedzialno5i producenta okreflonego powy2ej.
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