DEKLARAcJA wlAScrwoScr
Nr $50/1212016
1.

uzyrKowycH

Niepowtarzalny kod ident5rfftacyjny OTU wyrobu:

['wS-EPs 8l]-03t DACH-FQDL(rcA-f'ASADA-EPS f,,N r3r63-T(2)FL(3)-w(3)-s(s)-P(r0>BSr2s-CS(r0)8ll"DS(70'-)2-DLTG)5-TR100

2. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FWS FabrykaWyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4' 9G300 Zyrardbw
: +48 46 855 48 81. +48 46 855 40 30 Email:
5. System(y) oceny i weryflftacji stafuch w{aiciwoSci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+41:2015 ,,Wyroby do izolacji cleplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

o

Inshrtutu Technild Budowlanei (iednostka notylilcowana nr 14EE)

7. Deklarowane wlaSciwo6ci u2Ytkowe

:

Wta6ciwoSci u2ytkowe

Zsso'dnicz;e charakterystyki

Niewigcej nD
0.038lWim.Kl

Mspolczynnik przewodzenia ciepta

)por cieplny

l,3o [m2Pwl
du-50mn, T2(+2mm)

)p6r cieplny

RD

iruboSd

E

leakcja na ogieli

frwato6i reakcji na ogien w funkcji
:ieph, warunk6w afinosferycznych,
*ag;erna/desadacit

Nie pogarsza siq w czasie

trwaloS6 wla6ciwoSci

)por cieplny i wspolczynnik przewodz.enia
frwalo6f oporu cieplnego w funkcji :ier*a
ircln:r, walunKow alllroslgryE:zrryvrr,
frwalo3i wfa6ciwo6ci: stabilnoic wymiarowa
ltarzeniaidegradacji

l{aprg2enie Sciskaj4ce przy

v okre5lonvch warunkach temn.

l0

Wytrrymato5ina
.ozci4ganie/zginanie

trwalo6f wytrzymalo6ci na
iciskanie w funkcji starzenia i
legradacji

i temperatury

uszczalno3i pary wodnej

DS(70,-)2 (< 2%)

DLT(l)s
BSI25

Wytrzymalo6d na zginanie
Wytrzyrnalos€ na rozci4ganie prostopadle do

rowierzchni czotowvch

TRIOO

letzanie przy Sciskaniu

NPD

ldpomo5i na zamra2ante i odmra2anie

NPD
NPD

redukcia grubo6ci

'usohwala
)lugotrwata nasi4kliwoii wod4
)rzepuszczalno5f wody

Nie zmienia siq w czasie

cs(lo)80

7o odkszta}cenia

fdksztalcenie w okeSlonych warunkach obciq2enia Sciskajqpego

)rzep

-

A.bsorpcja wody

przy dtugonwatej

}zenikanie pary wodnej

NPD

dfuzji

NPD
NPD

Wla6ciwaSci u2ytkowe

Zasadnicze charakterysfyki

ff skaZnik izolacyjnoSci od

l2wiqk6w uderzeniowych (dla

ndl6s)

iztywnoid dynamiczra

NPD

lruboid

NPD

ir:i5liwoSi

NPD

iaele spalanie w postaci brzenta

NPD
Brak zubstancii niebezDiecznych

Jwalnianie sie substancii niebezpieczrych do Srodowiska wewngtrarego

WlaSciwo6ci u2ytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sE zgodne z zestawem deklarowanych whSciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta6ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrc4orzSzeniem (JE)
n 305/20L1 na wylqcnnodpowiedzialnof( producenta okreilonego powy2ej.
W imieniu producsnta podpisa{-a):
Aqnieszka Celei-

Pfiomocnik Zarz4dn

ds. JakoSci

( imig nazw isko - st anowisko)

Zvra rd6w. dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)

t'$ls

*t-.

tH$bilfriaryy3l.sr'

Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracje wla5ciwo5ci u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pV

z o' o'

