DEKLARACJA wt-AScrwoScr
Nr 160/1212016
1.

uzyrKowYcH

Niepowtarzalny kod idurtyfftacyiny t5rou wyrobu:

FWS-EPS 8t)-{t38 DACH-PODI-OGA-I'ASAIIA-EPS

EN r163-T(2)"L(3)-W(3)-S(5]P(10]BS12!CS(I0)E0-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2. Zzmierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianorvych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 41 9G300 Zyrardflw
: +48 468554881,+48468554030 Email:
5. System(-y) oceny i weryfikacji stalych wla6ciwo5ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+4.1.:2015 ,,Wyroby do izolacii cieplnei w budownictwie.
Wwobv ze stvronianu (EP$ Drodukowane
Jednostka lub j ednostki notyfikowane:

e

InstJrtutu Technikl Budowlanej (iednostka noQrllkowana nr 1488)

7. Deklarowane wtaSciwo oi u2ytkcrwe:
WlaiciwoSci u2ytkowe

Zasrdnicze charakterystyki
il/spolcz5mnik przewodzenia ciepta

)p6rcieplny

)p6r cieplny

Niewiqcej nZ
0.038lWim.Kl
RD

-

1,55 [m2KlWl

dN-60mm, T2(+2mm)

iruboSii

E

leakcja na ogieti

frwaloii reakcji na ogien w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,
tarz.enizl depraAacii

Nie pogarsza sie w czasie

lrwaloS6 wla5ciwoSci

)p6r cieplny i wspolczynnik pnewodznnta
trwato6f oporu cieplnego w funkcji :ier*a
:iepta, warunk6w atmosferycznych,
lrwatoSi wla5ciwo6ci: stabilno5€ wymiarow
rtarzenialdegradacji

v okreSlonvch wanrnkach temp.

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

rlaprq2enie Sciskaj4ce przy I 0 7o odksztalcenia

cs(lo)80

fdksztalcenie w okeslonych warunkach obciq2enia 6ciskaj4cego i temperahrry

DLT(l)s

$/ytrzymalo5i na
ozci4ganie/zginanie
f rwalo6i

wyt'zymatoSci na

WvrzrrmaloSf na zqinanie

BSI25

Wytrrymalqii na rozci4pnie prostopadle do
rowierzchni czotowvch

TRIOO

NPD

?elzarrre przy Sciskaniu

;ciskanie w funkcji starzenia i

ldpomo5d rb zzimla2arne

legradacji

)tueotrwala redukci

i

odmra2anie

a eruboSci

)lugotrwah nasiqftliwo6d wod4
trzepuszczalno6f wody
A.bsorpcj a

'tzqtszczalnoSdparywodnej

wody przy dtugonwalej dynuji

kzenikanie pary wodnej

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

2o/o)

arakterystyki

Wta6ciwoici u2ytkowe

iztywno5€ dynamiczna

NPD

iruboSi

NPD

lciSliwoii

NPD

fiasadnicze

WskaZnik izolacyjnoSci orl
f wiQk6w uderzeniowych ({la

Ddl6e)

ch

NPD

iaEle spalanie w postaci 2wzerua

Jwalnianie sie substancii nibbezpiecarych do Srodowiska wewnqfranego

Brak zubstanci i niebezpiecznych

z zestawem deklarowanych wla5civro6ci
u2ytkowych. Niniejsza deiklaracja wta5ciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie zrozpotzrylzeniem (uE)
Wta6ciwoici u2ytkowe qkreSlonego powy2ej wyrobu s4 zgodne
nr 30512011

na

wyt4czrq odpowiedzialno6d producenta okrcSlonego powyzej'

W imieniu producenta podpisa(-a):
Aqnieszka Celej- Pelnomocnik Zarz4dl ds. Jako5ci
( imig nazw is ko -

s t anow is

ka)

Zvrarddw,'dnia 22.12.2016r.
(mie1'sce i data)

FWS

r*o*'*ffi[fffitffiiito
Adres strony internetovrej na kt6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wtaSciwoici u2ytkowych:

http ://www.styropianfrv s.pV

t"'

