DEKLARAcJA wlAScrwoScr
Nr S300il212016

uzyrKowycH

l. Niepowtatzalny kod identyfftacyjny typu wy'obu:
['ws-EPs 80-038 DACH-F0DI-oGA-I'ASADA-EPS EN 13163-T(2)-L(3)-w(3)-S(s]P(10)'BSr2rcs(10)8lf-DS(70,-)2-DLT(1)s-TR100

2, Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacia cieplna w budownicturie.
3. Producent:
FV[/S Fabryka Wyrobdw Styropianowych Sp. z o.o.

ul. Drukarska 4,9G300 Zyrard6w
Email: biuro@styropianfrvs,pl

Telefony: +48 46855 48 81, +48 46 85540

30

5. System(-y) oceny i weryfftacji stafych wta6ciwo6ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 1.3163:2012+A1:2015 ,,Wyroby do lzolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu @PS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"
Jednostka lub jednostki notyfikowane

.

:

In$Qrtutu Technfti Budowlnnei (iednostka not5illkowana nr 14t8)

7. Deklarowane wta5ciwo6ci u2vtkowe

:

Ztstdnicze charakterystyki
iVspolczynnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

)p6r cieplny

Wla5ciwo5ci u2ytkowe

Niewigcej nL
0.038l-Wm.Kl
RD

-7,85 [m2Klwl

d.t-300mm, T2(+2nn)

frubo56
teakcja na ogieri

E

trwalo6€reakcji na ogiefi w funkcji
:iepta" wanrnk6w atrnosferycznych,
ftanerualdesfl.?ldacir

frwaloS6 wla"fuiwo5ci

)p6r cieplny i wspotczynnik pvnwodzsnta
trwato5d oporu cieplnego w funkcji
:ienta
:iepta, wanrnk6w atmosferycznych,
Irwato5f wla6ciwoici: stabilnoii wym.iarow
ftarzer-:la/degrdacji
,r okre5lonych warunkach temp.
rlaprq2enie Sciskaj4ce

prry l0

% odksztalcenia

'ozci4ganie/zginarrie

Wynrymatcxii na zginanie
il/yhzymato5i na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czolowvch

trwalo6i wytrzymalo6ci na
lciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

\zepuszczalnoSfwody
)rzepuszczalno5d pary wodnej

'dzaneprry

Nie znienia sig w czasie
DS(70,-)2 (S 2%)
cs(10)80

)drsztalcenie w okre5lonych warunkach obciq2enia 6ciskajEpego i temperahrry

ilytrzymalo6i na

Nie pogarsza sig w czasie

5ciskaniu

DLT(l)s
BSI25
TRIOO

NPD

)dpomoSi na zumazafie i odmra2anie

NPD

)}ugotrwafa redukcja gruboS ci

NPD

)ugotrwata nasiqkliwoSf wo@

NPD

\bsorpcja wody prry dlugonwalej dyfrrzji

NPD

)rzenikanie pary wodnej

NPD

Tgissdnrczn charaktervstvki

Wla6ciwo,Sci u2yft.owe
I

lztynno6i dynamiczna

I{PD

l2wiqk6w uderzeniowych (dla

irubosc

],IPD

ndt6e)

iciSliwoSd

]{PD

Wska2nik izolacyjno3ci od

liaele spalanie w postaci 2anzerua

llPD

Jwalnianie sie substancji niebezpieczrych do 5rodowiska wewnqtranego

Brak zubstancii niebe: riecznych

Wtaiciwo5ci urytkowe olce5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych
iem (UE

uZytkowych. Niniejsza deklaracja wla6siwo5ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpor2Qg
m 305/2011 na wyf4czn4 odpowiedzialnoS( producenta okre6lonego powy2ej.
W imieniu producenta podpisa(-a):

( imiq na n v i s kn - s t onow is la )

F

Zyr ard6w. dnia 22.12.2016r.
Zrrard6w.
(miejsce i data)

FWS
FaWa V@SlYrcP'ranorvYch $'
LABORATORIUIII

Z o'

{.dres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wta5ciwo5ci u2ytkourych:

