DEKLARACJA wlAScrwoScr
Nr $'280/1212016

uzyrKowycH

I. Niepowtazalny kod identyf,rkaq,jny typu wyrobu:
FWSi-EPS 8r)-O38 DACn-FODLOGA-FASADA-EPS

EN Br6-T(2FL(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BSr25-CS(r0)8GDS(79-)2-DLTGF-TRr00

2. Za,mietzone zastosowanie lub zastos owania

:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Pr,oducent:

FWS Fabrykn Wyrob6w Styroplanorvych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855
5. System(y) oceny i weryfrkacji stalych wla5ciwo5ci u2ytkowych:

6a. Nlorma zharmonizowana:

EN 13163:2012+41:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

_

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

r

InstJrtutu Terhnfti Budowlanei (iednostka not5flrowana nr 1488)

7. Deklarowane wta6ciwo5ci u2vtkowe

:

Zasadnicze charakterystyki
WspoNczynnik przrwodznnta ciepla:

)p6r cieplny

)p6r cieplny

iflrboSf
leak<ja na ogieri

Wla6ciwo5ci u2ytkowe

Niewiqcej nE
0,038l'Wm.Kl
RD

-7,35

Jm2r.lW1

d.r-280mrn, T2(+2mm)
E

frwdo3(reakcji

na ogiefr w funkcji
;ieplar, warunk6w aEnosferycznych,

frwalorl6 wlaSciwoSci

Nie pogarsza siq w czasie

trtrz.eniz/desrad^cii

lrwa{o5ioporu cieplnego w funkcji
warunk6w atrrosferycznych,
tanenra/degmdacjr

:iepta,,

)p6r cieplny i wspolcrynnik przewodz,enta
:iepla

Irwaloid wta5ciwo5ci: stabilno5i wvmiarowt
xr

okre6lonvch warunkach temo.

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

{ap4"tenie Sciskaj4ce przy l0 % odksztalcenia

cs(lo)80

)dks:ztatcenie w okeSlonych warunkach obciq2enia Sciskajqpego i temperahry

DLT(l)s

Wynzrymatoidna
ozciqlganie/zginanie

oii wytrzymaloici na
6ciskanie w funkcji starzenia i
clegradacji
Irwal

>rzepvszczalnoSf wody

lrzepruszczalno6i pary wodnej

tIvyFzymaf osi na zgina"nie

BSI25

WyrzymatoSc na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch

TRIOO

lelzarue przy Sciskaniu

NPD

)dpomoSi na zamn2anie i odmra2anie

NPD

)lugotrwah redukcja gruboSci

NPD

)tugotrwata nasi4kliwo6d wod4

NPD

{bsorpcja wody przy d}ugonwatej d./nvji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

Wla6ciwo5ci u2ytkowe

Zas sdnicz,e charakterv stvki

Wska2rnik izolacyjno6ci od

l2wigk6w uderzeniowych (dla
rcdl6s)
liaEle soalanie w oostaci 2atzerua

iztrrwno5i dvnamiczra

NPD

fruboSt
lciiiliwo5(

NPD

NPD
NPD

Jwalnianie siq substancji niebezpiecanych do Srodowiska wewnqhanego

Brak substancji niebezpiecznych

z zestawem deklarowanych wla5ciwoSci
u2ytko,wych. Niniejsza deklaracja wfrr6ciwo6ci u4rtkowych wydana zostaje zgodnie zrozpozszeniem (UE)
nr 305,t2011 na wyf4czn4 odpowiedzialno6i producenta okre6lonego powyzej.
Wta5ciLwo5ci u2ytkowe okre5lonego powy2ej wyrobu sq zgodne

W imir:niu producenta podpisa(-a):
Agnieszka Celei- Petnomocnik Zarzildu ds. Jako5ci
(imig nazwis ko- st anowis lo)

Zvrard6w. dnta 22.12.2016r.
(miejsce i data)

Faffi V@6w SfiYroPiurotrYdt
TABORATORIUIII

Adres strony internetowej na kt6rej urilostqpniono niniejsz4 deklaracjg wta5ciwo5ci u2ytkowych:
http : //wvrw.styropia nfrv s.pU

SP. Z

o. o.

