DEKLARACJA WTASCTWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 9240/1212016
1.

Niepowtarzalny kod ident5rfftacy.iny $pu wyrobu:

[,ws-Eps 80-t]3s DACH-FoDLOGA-FASADA-EPS EN r3163-T(2]L(3)-W(3)-S(5]P(10]BS129CS(10)8|f-DS(70,-)2-DLT(1)5-rRr00

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrobdw Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrardbw
5. System(-y) ocenyi weryflftacji stalych wta6ciwo5ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+4l:2015 ,,Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub j eftostki not5rfikowane:

o

Instlrtutu Technfti BudowlaneJ fednostkl not5rlikowana nr 1488)

7. Deklarowane wlaSciwo5ci u2vtkowe:
Zasadnicze charakterystyki
N'spolcamnik pr znw odzena ciepla

)por cieplny

)p6r cieplny

Wla6ciwo5ci u2ytkowe
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dN-240mm, T2(+2nwt)

iruboSc

E

leakcja na ogieti

frwato3f reakcji na ogien w funkcji
:iepl4 warunk6w atrnosferycznych, [rwalo56 wla5ciwo$ci

Nie pogarsza siq w czasie

t nrzeniaI rTeotadz.rji

frwalo3t oporu cieplnego w funkcji
:iepla, warunk6w atmosferycznych,

rarzenia/degndacji

)por cieplny i wspotczynnik przewodzenia
:ieota

ftwato3c wtaiciwo3ci: stabilno5f wymiarowa
r okreflonvch warunkach temp.

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

odksztalcenia

cs(lo)80

fdksztafcenie w olce5lonych warunkach obci42enia Sciskajqqego i temperatury

DLT(l)5

$ap42enie Sciskaj4ce przy l0

Wynrymalosirn
:ozci4ganie/zginanie

trwatoSi wytrzymalo6ci na
hiskanie w funkcji starzenia i
legradacji

lrzepuszczalno6t wody

! rzepuszcz.alnoSd

pary wodnej

o/o

ffvtrzrmrato5d na zginanie
Wyfz)'matoSc na rozci4ganie prostopadle do
rowi erzch

n

i cz.olowvch

BSI25
TRIOO

?e*zzne przy Sciskaniu

NPD

)dpomo6i na zarmn2arlc i odmra2anie

NPD

)tugotrwala redukcja grubo6ci

NPD

)lu gonwata nasiEkliwo6d wod4

NPD

{bsorpcja wody przy dfugofrwa}ej dvfuqii

NPD

}zenikanie pary wodnej

NPD

2o/o)

Wlaiciwo5ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki

iztywnoii

k izolacyjnoSci od
ewrEA

wuderzeniowych (dla

rcdl6e'

iruboSi

NPD

rcrSlrwosc

NPD

liaEle palarrie w postaci i:anenia
Jwalni nie siq substancji niebezpieczrych do Srodowiska wewngtzrego

NT

JU]

Wimi

NPD

dynaurrncma

NPD
Brak substanci i niebeaiecanych

o5ci u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu s4 zgdne z zestawem deklarowanych whSciwo5ci
ych. Niniejsza deklaracja wla5ciwosci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z roryotz$zeniem ({Ii)
011 na wytqcznq odpowiedzialnoS( producenta okre6lonego powy2ej.
iu producenta podpisd-a)

:

Asnieszka Cetei- Pelnomocnlk Zarzadl ds. Jako5ci
(imiq nazwis lm-

st anow is lm)

Zward6w. ilnia22.12 ',.2016r.
(miejsce i data)

Adres

intemetowej na

lt6r j

udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wfa5ciwoici u2ytkowych:

http ://www.styropianfrvs.pU

