DEKLARAcJA wlAScrwoScr
Nr *26011212016
l.

uzyrKowycH

Niepowtarzalny kod identyfrkacyjny typu wyrobu:

Fws-EPs Etro38 DAcH-FoDLocA-['ASADA-f,Ps EN [163-T(2]L(3)-W(3)-S(5)FP(10)-BSr2]CS(10)E0-DS(70'12-DLT(IF-TR100

2. Znnievnne zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 41 9G300 Zyrard6w
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40
5. System(y) oceny

30

Email: biuro@styropianfrvs.pl

i weryfikacji stalych wtaSciwoSci u2ytkowych:
3

6a- Norma zharmonizowana:

EN 13t63:2012+4I:2015,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki not)fikowane:

o

InstJrtutu Techniki Budowlanei (iednosfta not5rflkowrna nr 1488)

7. Deklarowane wt#ciwo6ci u2vd<owe:
Zasadnicze charekterystyki
Wspolczynnik przewodzenta ciepla

)por cieplny

)p6r cieplny

Wla5ciwo6ci u2ytkowe

Nie wiqcej nZ
0-038
RD

tWm.Kl

-6,801m2fw1

d{-260mm, T2(+2mm)

iruboS6

E

teakcja na ogieri

IrwatoSf reakcji na ogien w funkcji
:iepla, warunk6w atrnosferycznych, lrwaloS6 wlaSciwoSci

Nie pogarsza siq w czasie

*arzenisJdesadacii

)por cieplny i wspolcrynnik przewodzenta

Irwatoiioporu cieplnego w firnkcji :ienla
,rEln4, w4r uhuw

aurrvDrgrJ lzuJ vu,

*arzenialdegradacji
rlaprq2enie 5ciskajqpe przy

frwalo6t wla6ciwosci: stabilno5d wymiarowz
ry

l0

okre5lonych warunkach temp.

rwalo6i wytrzymato5ci na
iciskanie w fi.rnkcji starzenia i
legradacji

?rzepvszczalrrcSf wody

?rzepuszozalno

3( pary wo dnej

?elaneprzy

DS(70,-)2

(s

cs(10)80

% odksztalcenia

)dkszt4tcenie w okeilonyoh warunkach obcia2enia Sciskajqpego i temperatury
giryfzymato5f na zgrnarie
Mytrzymato5i na
S/ytrzymalo5c na rozci4ganire prostopadle do
ozciqgpnie/zgpnanie
rowierzchni czcrlowvch
f

Nie zmienia siq w ozasie

Sciskaniu

DLT(l)5
BS125
TRIOO

NPD

)dpomoic na znnra2ane i odnna2anie

NPD

)hreot$/ala redukcia gruboSci

NPD

)hrgotrwah nasi4kliwoSf wod4

NPD

{bsorpcja wody przy d}ugotwa+ej dyfuzji

NPD

?rzenikanie pary wodnej

NPD

2V,)

Zassdaicze ch araktery styki

ilskaZqik izolacyjno6ci od
lZwigkdw uderzeniowych (dla
lodt6s)

Wtaiciwo6ci u2ytkowe

iztvwnoid dvnamiczna

NPD

iruboSi

NPD

ic;i51iwo5i

NPD

liaele soalame w oostaci furzerla

NPD

Brak substanoi i niebezpiecznych

Jwalnianie sie substancii niebezpieczn trch do Srodowiska wewnghaneso

Wta5ciwo6ci u2ytkowe olaeSlonego powyrbj wyrobu s4 zgodne z znstavrem deklarowanych wfaSciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja w4aSciwo5ci u2ytkowych wydana zastaje z4odnie zrozporzSznniem (JE)
nr 305/2011 na wyf4pzrQ odpowiedzialno5d produce,nta okre5lonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisa(-a):
ieszka Celei- Petnomocnik
( imig nazwis la -

s t anow is
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TABORATORIUTII

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjg wla5ciwo3ci u2yfl<owych:
h

ttp ://www.styropianfrvs.pU

o. o.

