DEKLARAcJA wlAScrwoScr
Nr *7011212016
1.

uzyrKowycH

Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FWS-EPS 8G038 DACI|-FQDI-OGA-fASAIIA-EPS EN Br63-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)FP(r0)"BSr2$'CS(r0)EGDS(70,-)2-DLT(1)5-TR100

2.Zatrrielzonezastosowanielubzastosowania:

Imlacja cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 9G300 Zyrard6w
Email:
48
:+4846 855 81,+48 46 85540

30

5. System(-y) oceny i wayflftacji stafych wfaSciwo5ci u2ytkowych:
3
6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+41:2015 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o

Insbrhrtu Technild BudowlaneJ fednostka not5rlihowana nr 1488)

7. Deklarowane wlaSciwoSci u2Ytkowe

:

Zasadniczc charaktery styki
Wspolc4mnik przewodzeni a ci epta

)p6r cieplny

Wta5ciwoSci u2ytkowe

Niewiqcej ni2

0.038lWm.Kl

ttD- l,8o 1m2ww1

)por cieplny

fu-70mm, T2(+2mm)

fruboSc

E

Reakcja na ogieti

Irwatoic reakcji

na ogien w funkcji
:ieplq warunk6w atmosferycznych, [rwaloS6 wlaSciwoSci
stzrzena/desadacij
)por cieplny i wspdtczynnik pnewodzenta
Irwalo5f oporu cieplnego w funkcji :ier*z

:iepta, wanrnk6w atmosferycznych,
ltarzenia/degradacji

trwalo6i wla6ciwo6ci: stabilno3c wymiarow

r

okref lonvch warunkach temp.

Nie pogarsza sig w czasie

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

odksztalcenia

cs(lo)80

)dksztatcenie w okre5lonych warunkar;h obciq2enia 5ciskajqpego i temperanrry

DLT(r)s

!{aprq2enie Sciskaj4ce przy

l0

7o

ilfyffivmatosf

lVytrzymaloid na
'ozci4gane/zginante

na zsinanie

tlryfzymalo5a na rozci4ganie prostopadle do
rowierzchni czotowvch

lrwaloSi wyu'zymatoSci na
;ciskanie w funkcji starzenia

ldzzneprzy

i

legradacji

tzepuszczalnoSi wody
>rzepuszczalnoSf pary wodnej

Sciskaniu

BSI25
TRIOO

NPD

)dpomo6f na zamra2arr'.ei odmra2anie

NPD

ilueotrwata redukcia erubo5ci

NPD

)tugotrw#a nasi4kliwo5d wod4

NPD

{bsorpcja wody przy dtugotrwa+ej dyfuzji

NPD

Przenikarrie pary wodnej

NPD

Wta6ciwo6ci u2ytkowe

Zrcrdnicze charakterystyki
Sztywno5i dynamiczna

NPD

l2wiqk6w uderzeniowych (dla

3ruboSi

NPD

ndt6s)

rclslrwo6c

NPD

MskaZnik izolacyjno6ci od

iaEte spalanie

NPD

w nostaci 2nnrua

Brak substanci i niebeaieczrych

Jwalnianie siq substancji niebezpiecznych do Srodowiska wewnqhznego

Wla5ciwo5ci u2gkowe okre5lonego powy2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych whSciwo5ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wtaSciwo5ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie zro4orzdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wyftczn4 odpowiedzialno6i producenta okre6lonego powy2ej.
W imieniu producenta podpisa(-a):

Asnieszka Celei- Pfiomocnik ?'arzadt ds. Jako6ci
( im ig nazw is la -
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d6w. dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)
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FaWa Vtyrfihw$fopftanotryydlSp'

TABORATORIUM

Adres strony internetowej na kl6rej udostqpniono niniejsz4 deklaracjq wtaSciwo5ci u2ytkowych:
http ://www.styropianfrvs.pU
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