DEKLARAcJA wl-AScrwoScr uzYTKowYcH
a
['ws-Eps

E0-038 DACrI-FODLOGA-FASADA-EPS

EN 13r63-T(2)-L(3)-W(3)-S(s]P(r0]Bsr2s-cS(10)80.DS(70,-)2-DLT(1)5-TRI00

2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 9G300 Zyrard6w

FVtrS Fabryka

: +4846 855 48 81, +48 46 855 40

30

Email:

5. System('y) oceny i weryfikaoji stafuch wfa6ciwo6ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+AL:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budorvnictwie.
Jednostka lub j ednostki notyfikowane:

o

Instlrtutu Technild BudowlaneJ (idnostka notyfikowana nr 1488)

7. Deklarowane wlaiciwo5ci u2ytkowe

:

Wla6ciwo5ci rriytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Wspolc4mnik przewo dz.enra

)p6r cieplny

ciqla

)p6r cieptny

Nie wiqcej nZ
0-038IWm.Kl

RD-0,751m2pw1
du-30mrn, TZ(+2ntnD

fruboSo

E

(eakcja na ogiefi

trwatoSireakcji na ogien w funkcji
iepla, warunk6w atrnosferycznych, frwaloS6 wlaSoiwotui

Nie pogarsza siq w czasie

tarzenia/desradacii

)por cieplny i wspotcrynnik przewodz,enta
frwalo6i oporu cieplnego w funkcji :ienla
:iept4 warunk6w atrnosferycznych,
trwaloSi wla6ciwoici: stabilnoSd wymiarow:
tarzenta/degradacjr
ry okrif,lonych warunkach temp.

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

d\ .sztatcenia

cs(lo)80

)dksaatcenie w olce5lonych warunkach obciq2enia Sciskajqpego i temperahrry

DLT(l)5

*Iaprq2enie Sciskajqce prz'y

ilytrzymalo6i

l0

na

ozci4ganieizginanie
f rwalo6i

wytrzymalo6ci na
rciskanie w funkcji starzenia

i

legradacji

Y'

Wyrzymato6i na zginanie

BSI25

lVyrz5zmatoie na rozci4ganie prostopadle do
rouri erzchn i czolowvch

TRIOO

lelzarne przy Sciskaniu

NPD

fdpomoii na zamn2anre i odmra2anie

NPD

)tugotrwala redukcj

a

grubo6ci

)tugotrwala nasiAkliwo6d wod4
rrzepuszczalno5i wody

)rzepuszczalnoif pary wodnej

A.bsorpcja

wdy

przy dlugotw#ej dytuzji

}zenikanie pary wodnej

NPD
NPD
NPD
NPD

araktery styki

Wta6ciwo6ci u2ytkowe

izwwno5i dvnamiczna

NPD

lmboSi
iciSliwoii

NPD

Zxadnicze

Wsla2nik izolacyjno6ci od
l2wiek6w uderzeniowych (dla
rodt6s)

ch

NPD
NPD

liaele spalanie w postac z',tr1enra

Brak substancii niebezpiecznych

Jwalnianie sie substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnQftanego

Wta6ciwo6ci u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wla5ciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie ztozporz$zeniem (uE)
nr 305l2}ll na wyt4cznq odpowiedzialno6d producenta okreilonego powy2ej.

W imieniu producenta podpisa(-a):
ieszka Celei-

Pfiomocnik

( im iq nazw

is

ds. Jako6ci

la - s t anow is ko)

Zyr ar d6w, dnia 22.12,2016r.
(miejsce i data)

FWS
Z
Fafufia Wyrobhw Slyropianorrych Sp'

LABORATORIUM

Adres strony internetowej na kt6rej udostgpniono niniejsz4 deklaracjg wta6ciwo6ci u2ytkowych:
http ://wrvw.styrop ianfrvs.pV

o' o'

