DEKLARACJA wt-AScrwoScr
Nr $22011212016

uzyrKowycH

L Niepowtarzalny kod identyfrkacyjny typu wyrobu:
Frvs-Eps &F03E DACE-FODLOGA-FASADA-EPf;

EN 13163-T(2>r,(3>W(3>S(s>P(r0>BSr2rcS(10)8GDS(70,-)2-ItLr(r)5-rR100

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrobtfw Styropianowych Sp. z o.o.
Telefony:

+8

ul. Drukarska 4, 96-3fi) Zyrard6w
Email: biuro@styropianfws.pl
46 E55 48 81, +48 46 855 40

30

5. System(-y) oceny i weryfrkacji statych wla6ciwoici u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2L12+Alz2015,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja'
Jednostka lub j ednostki notyfi kowane:

o

Instlrtutu Techniki Budowlanei fcdnostka notyf;kowana nr l4EE)

7. Deklarowane wlaSciwoSci u2vtkowe
7.as

:

rdniee charalderystyki

WlaSciwoSci u2ytkowe

ilspolcz5mnik przewodzenia ciepta

)p6r cieplny

)p6r cieplny

RD

-

tWm'Kl

5,75 [m2K/w]

dN-220mm, T2(+2mm)

iruboSc
leakcja na ogieti
frwalo3c reakcji na ogien w funkcji
:iepla, warunk6w atrnosferycznych,

Niewigcej ni2
0-038

E

Nie pogarsza siq w czasie

frwaloS6 wlaSoiwoSci

tfizenia/rlesrail^cii
)por cieplny i wspolczynnik przewodzenia
lrwalo5f oporu cieplnego w funkcji
:ienla
:iepl4 warunk6w atmosferycznych,
fr:walo6c wla6ciwoici: stabilno6i wymiarowa
;tanewa/degndacji
v okreflonvch warunkach temp.

Nie zmienia sig w czasie
DS(70,-)2 (3

t{aprq2enie6ciskaj4cepr,z.ylOVoodksztzlcenia

cs(lo)80

fdksztzlcenie w oke5lonych warunkach obci42enia Sciskaj4cego i temperahrry

DLT(l)s

WytrrymaloSi na
:ozci4gante/zginanie

trwalo5i wytrzymaloici na
iciskaniew funkcji starzenia i
legradacji

>rzepvszczalncf,d wody

)rzepuszczalnoif pary wodnej

ilVtrarmatoii

na zginanie
MytzymatoSe na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czr*owvch
I ol zantte

przy Sciskaniu

)dpomo5i na nmra2arne i odmra2anie
}}ugofi wala redukcj

a

grubo3ci

BSI25
TRIOO

NPD
NPD
NPD

)ugotrwata nasi4kliwoSi wod4

NPD

\bsorpcja wody przy dlugotrwatej dyfiEji

NPD

lrzenikanie pary wodnej

NPD

2o/o)

WlaSciwo6ci u2ytkowe

Z,asillnicze charalderystyki
iz,tywnoSi dynamiczra

NPD

WskaiI k izolacyjno6ci od
wuderzeniowych (dla

irubo5d

NPD

tnr*6o

rclslrwosc

NPD

ias+e

NPD

:alarrie w oostaci 2annnta

t-i nie sie substancii niebezpiwarych do Srodowiska wevrngfranego

5ci u2ytkowe olcre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgdne

Brak substanc i i niebezpiecznych

z

zesta'wem deklarowanych w{a5ciwoid

nr3

ch. Niniejsza deklaracja wla6ciwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrczporzdzeniem (UE)
11 na wyfqgzna odpowiedzialno6d producenta okreSlonego powyzej.

wi

r producenta podpisa{-a)

:

Pelnomocnik
( imiq nazwis ko -

s t anow is

ds. JakoSci
ko)

2016r.
(miejsce i data)

Fffi @v

$ytop,aaoqd S.

Z o. o.

TABORATORIUIII

internetowej na kt6rej udos@niono niniejszq deklaracjq wla6ciwo6ci u2ytkowych:

://www

