DEKLARAcJA w,t-AScrwoScr
Nr $'29011212016

uzyrKowycH

l. Niepowtarzalny kod idenf5rfftacyjny typu wyrobu:
FwSi-EPs 80438 DACH-F0DLoGA-FASADA-EPS fN BI63-T(2)"L(3)-W(3)-S(5IP(r0FBSr25-CS(10)80-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zuinierzorre zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Pnrducent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianorvych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4, 9G3fi) Zyrarddw
30 Email: biuro@styropianfrvspl

Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

5. System(-y) oceny i weryfrkacji stalych uda6ciwo6ci u2ytkowych:

6a. Nbrma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

_

Jednostka lub je&rostki notyfikowane:

o

InstJrtutu Technild Budowlanei (iednostka nogflrowana nr 148E)

7. Deklarowane wta6ciwo5ci u2vtkowe

:

Zasadnicze charakterystyki
Wspo*cz5mnik przewodzenia ci epla

)p6r cieplny

)p6r cieplny
fiubo56

leakcja na ogieti
IrwaloSd reakcji na ogieti w funkcji
:iepta, warunk6w ahnosferycznych,

WlaSciwo6ci u2ytkowe

Niewigcej ni2
0-O38IWm'Kl
RD

-7,60 [m'KlW]

d{-290mm, T2(+2mm)
E

lrwalo riti wla&:iwoSci

Nie pogarsza sQ w czasie

'tarrzenial deonda.cii

trwaloSi oporu cieplnego w funkcji
:iepta, warunk6w atrnosferycznych,

fizneua/degradacji

)p6r cieplny i wsp6fcz5mnik przewodzenia
:it'ola

lrwalo5f wta6ciwo5ci: stabilno6i wlmriarowz
v olce5lonych warunkach temp.

Nie zrnienia siq w czasie
DS(70,-)2 (< 2%)

{ap42enie Sciskaj4ce pray l0 % odksztalcenia

cs(10)80

)dksztalcenie w okeSlonych warunkach obciflenia 5ciskajqpego i temperahry

DLr(l)s

ilytrzymaloSd na
'ozciqganie/zginanie

Wyft4fmatosi na zginanie
Wyfizymalosi na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch

f rw#o6i

wynzymato5ci na
rciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

'rzeplszczalno5t wody

?

rzepttszczalno,6i pary wodnej

BSI25
TRIOO

lelzarrnepvy 6ciskaniu

NPD

)dpomoii wr zamra2anie i odrua2anie

NPD

)fugo trwala redukcja grubo5ci

NPD

*ugotrwda nasiqlliwoSd wod4

NPD

{.bsorpcja wody przy dlugotrwalej dyfuzji

NPD

}zenikanie pary wodnej

NPD

Tasallnicze charaktery styki

ilskr2nik izolacyjno6ci od
Ewiqk6w uderzeniowych

(dl a

pdt6s)

Wla6ciwo5ci u2yt kowe

iztywnoSi dynamicma

NPD

lruboSi

NPD

>crslrwosc

NPD

liaEle spalanie w postaci imznrua

NPD
Brak zubstancii niebez riecznych

Jwalnianie sie substancii niebezpieczcych do Srodowiska wewnefrzneso

WtaSciwo6ci u2ytkowe olce6lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych
urytkowych. Niniejsza deklaracja wla5ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozry,orzq.
ff 305120II na wyfuczn4 o@owiedzialnoSd producenta okreSlonego powy2ej.
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TABORATORIUM

A.dres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wlaSciwo5ci u2ytkowych:
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