DEKLARAcJA wt-AScrwoScr
Nr *250/1212016

uZvrrowvcn

l. Niepowtarzalny kod identyfikacy-iny typu wyrobu:
FWS-EPS 8G03E DACH-FODI-OGA-FASADA-EPS

EN 8163-T(2FL(3)-W(3)-S(5FP(r0FBS125-CS(10)t|FDS(70,-)2-DLTGF-TR100

2. Zamienone zastosowanie lub zastosowania

:

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 9G300 Zyrardfiw
Email:
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

5. System(-y) oceny i weryfftacji stalych vila5ciwoSci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
ze stvropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub j ednostki notyfi kowarre:

.

In{tytutu Technfti Budowlanei (ednostka not5rfikowana nr 1488)

7. Deklarowane wta6ciwo5ci u2ytkowe

:

Wla5ciwo6ci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
JVspolczynnik prznwo dzena

)por cipplny

ciefia

)p6r cieplny
iruboSd

RD

-6,55 1m2ruw1

d,r-250mm, T2(+2mm)
E

leakcj4 na ogieh

trwato$i reakcji na ogien w funkcji
:ieptq Warunk6w ahrosferycznych,

Niewiqcej fi
0.038lWim.Kl

trwaloS6 wla$oiwo$ci

Nie pogarsza siq w czasie

rtarzenih/depnadacii

frwalo$i oporu cieplnego w funkcji
:iepla, wanrnk6w atnaosferycznych,

farzeniaidegradacji

)por cieplny i wspolczynnik przewodzenia
:ieota
ftwaloSc wlaSciwo3ci: sabilno3i wymiarow
v okreflonvch warunkach temp.

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

$ap42gnie Sciskaj4ce przy l0 % odksztatcenia

cs(lo)80

)dkszt4tcenie w olce6lonych warunkach obciq2enia Sciskaj4cego i temperatury

DLT(l)5

f/ynzym#o5i na
'ozci4gflnie/zginanie

lrwato$f wytzymalo5ci na
lciskanie w funkcji starzenia i
legradlcji

lrzqugzczalno5i wody
}zepuSpczalnoii pary wodnej

Mwzrrmalo6d na zsinarie
Mytrzymato5c na rozci4ganie prostopadle do
xrwielzchni czolowvch
t
e;l zarlr- przy Sciskaniu

BSI25
TRIOO

NPD

)dpomo5ina z:rmrazilr/ie i odmra2anie

NPD

)tugotrwala redukcj a grubo6ci

NPD

)tugotrwala nasi4kliwoSd wod4

NPD

\bsorpcj a wcdy przy dlugonwalej dyfu zji

NPD

)rzenikanie parywodnej

NPD

WlaSciwo6ci u2ytkowe

Zassdaicze charakterystyki

ar^t-^3.

ik izolacyjnoSci od
EWrEA wuderzeniowych (dla
rrxlt6s'
Jiqgfe

oalarrie

lztywnoid dynamiczna

NPD

Srubo6i

NPD

rcrslrwosc

NPD
NPD

w oostzci ?grzenta

nie sie substanc.ii niebezpieczrych do Srodowiska wewnetzrrego

Brak substancii niebezpiecznych

wlaSci
s4 zgodne z zeslawem deklarowanych wlaSciwoSci
zeniem (tJE)
owych wydana zostaje zgodnie zrozpof,dzeniem
okre5lonego powy2ej.

- stanowisko)

2W

* d6w. dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

Adres $trony internetowej na ktorej udostqpniono niniejszqdeklaracjq wtafciwoSci u2ytkowych:

