DEKLARACJA wt-AScrwoScr
Nr S230l1212016

uzyrKowycg

L Niepowtarzalny kod identyfrkacyiny typu wyrobu:
['ws-Eps 80-038 DACH-PODI_OGA-FASADA-EPS EN rI6-T(2)-L(3)-W(3)-S(5]P(10)-BSr2S.CS(r0)8O-DS(70,-)2-DLT(1ts-TRr0O

2. Z,anietzone zastosowanie lub zastosowania:
na w budownictwie.
3. Producent:

fWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych

Sp. z o.o.
96-300 Zyrard6w
Email: biuro@styropianfrvs.pl
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

uL Drukarska

41

30

5. System(-y) oceny i weryfrkacji stalych wla6ciwoSci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+41:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Specyffkacja"
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o

Instjrtutu Technfti BudowlaneJ 0ednostka noQrfikowana nr 14t8)

7. Deklarowane wta5ciwo6ci u2vtkowe

:

Zasadnicze charakterystyki

W

)p6r cieplny

spolczynnik przewodzenia

Wla6ciwo3ci u2ytkowe
ci

epla

)1rcr cieplny

iruboSd

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

NiewQcej ni2
0.038
FtD

fWm.Kl

-6,05 [m2r.lWl

d{-230mm, T2(+2nn)
E

lrwaloS6 wlaSoiwofui

Nie pogarsza siq w czasie

fiarzenialdeemdacii

trwalo5i oporu cieplnego w funkcji
;iepla, warunk6w atrnosferycznych,

farzenia/degradacji
\Iaprq2enie 5ciskaj4ce przy

)p6r cieplny i wspolczynnik przewodzenia
:ieola

lrwatoic wta6ciwoSci: stabilno3i wymiarow
y okreflonvch warunkach temp.

l0

% odksztalcenia

)dksztatcenie w oke6lonych warunkach obciq2enia Sciskaj4cego i temperatury

$/ynzymato6i na
:ozci4ganie/zginanie

trwalo5i wytrzymaloSci na
lciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

\zepuszczalno6i wody
lrzepuszczalno6i pary wodnej

Nie zmienia sigw czasie

DS(70,-)2 (3 2%)

cs(lo)80
DLT(l)5

Wvn-zymalo5d na zsinanie

BSI25

Wyrzymato5c na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch

TRIOO

?

elzarie przy 5ciskaniu

NPD

)dpomoSf na zanlazanie i odrua2anie

NPD

)tugotrwala redukcja grubo6ci

NPD

)ugotrwala nasi4kliwoid wod4

NPD

{.bsorpcja wody prry d}ugotrwa}ej dyfuzji

NPD

Jrzenikanie pary wodnej

NPD

Wla5ciwoSci u2vtkowe

Zasadnicze charakterystyki

tJ<tqi ik izolacyjnoSci od
4WrE

rwuderzeniowych (dla

rodt6s'

NPD

iztywnoSd dynamiczra

irubo6c

NPD

hiSliwoii

NPD
NPD

liaete oalanie w oostaci ilanenta
Jwalni nie sie substancii niebezpieczrych do Srodowiska wewnQfrzrcgo

NT

JU)

W imi

Brak substancj i niebezpiecznych

r6ci uZytkowe olcreslonego powyZej wyrobu sq zgdne z zestawem deklarowanych whSciwoSci
rch. Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporz4dzeniem (Jti)
t11 na wyf4czn4 odpowiedzialno5i producenta okre5lonego powyfueJ.
u producenta podpisa(-a)

:

ds. JakoSci

(imig nazwis Ia- stanowis ka)

rr zr d6w. dnia 22.12.2016r.

(miejsce i data)
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rttWv &yrqiwwydt
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Adres

intemetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wla6ciwo5ci u2ytkowych:
http ://wrvw.styropianfrvs.pU

Sp.Z o. o,

