DEKLARACJA wlAScrwoScr
Nr 5-80/1212016

uZvrrowvcn

1. Niepowtarzalny kod identyfrkacyiny typu wyrobu:
FWS-EPS 8tH)38 DACH-PODLOGA-FASADA-EPS

EN 8163-T(2)-L(3)-W(3)-S(slP(10>Bsr2s-cs(r0)ElFDs(70,-)2-DLT(r)5-TR100

2. Zamietzote zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych $p. z o.o.
uL Drukarska 41 9G3fi) Zyrard6w
Email: biu
: +48 46 855 48 81. +48 46 855 40

30

5. System(-y) oceny

i weryfikacji stalych wta6ciwo5ci u2ytkowych:
3

6a. Norma zharmonizowana:

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

o

je6ostki notyfikowane:

InstJrtutu Technfti BudowlaneJ fednostka not5rlikowana nr 1488)

7. Deklarowane wla6ciwo5ci u2ytkowe:
Wla5ciwo5ci u2vtkowe

Ztstdnicze charakterystyki
WspoNczynnik przewodzenia

)p6r cieplny

cieph

)p6r cieplny

RD

-2,10 Jm2vw1
E

teakcja na ogieri
frwaloS( reakcji na ogien w funkcji
:iepl4 warunk6w atnrosferycznych, [rwalo$6 wlariciworici
*zrzena/desfja/.acii
)por cieplny i wspolcrynnik pnewodznnta
frwalo6ioporu cieplnego w funkcji :ier*a
;relna, wtlruru(uw ault(,slt'ryuzllyurr,
trwato6i wla6ciwo3ci: stabilno5c wymiarow
tarzenta/degradiacji
r okrdlonvch wamnkach temp.

l0

WytrzrTmatoSc na rozci4ganie prostopadle do

'ozci4ganie/zginanie

rowierzchni czolowvch
?elzane przy Sciskaniu

trwatoii wytrzymato5ci

na
;ciskanie w funkcji starzenia

i

legradacji

)tugotrwata redukcj

rzepuszczalnoif pary wodnej

A,bsorpcja wody

DS(70,-)2 (3

a

Przenikanie pary wodnej

TRIOO

NPD
NPD

grubo6ci

pr4' dlugotrwalej

DLT(l)s

NPD

)dpomoSd na zamra2ante i odmra2anie

NPD

ilugotrwata nasi4kliwoSd wod4
)rzepuszczalnoSf wody

Nie zmienia siq w czasie

BSI25

Wvtrz'rmafo6d na zginanie

ilytrzymaloSina

Nie pogarsza siq w czasie

cs(lo)80

% odksztalcenia

)dksaatcenie w okeSlonych warunkach obciq2enia Sciskajqpego i temperanrry

>

tWm.Kl

dt{-S0mrn, T2(+2mm)

irubo56

rlaprq2enie Sciskaj4ce przy

Niewiqcej ni2
0.038

dyfu zj i

NPD
NPD

2o/o)

Wla5ciwo3ci u2ytkowe

Zastdnicze charakterystyki
Sztywno5i dynamiczra

NPD

ilskainik izolacyjno5ci od
liwiqk6w uderzeniowych (dla

3rubo5(

NPD

rcdt6s)

)crslrwosc

NPD

iaEle spalanie w postaci 2anerua

NPD

Jwalnianie sie substancii niebezpiecznvch do Srodowiska wewngtrzrego

Brak substanci i niebezpiecznych

Wta5ciwo5ci u2ytkowe olaeSlonego powy2ej wyrobu sE zgdne z zeslawem deklarowanych wlaiciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta6ciwo6ci u2ytkowych wydana zoslaje zgodnie zrozporzdzeniem (UE)
nr 305/2OLl na wyt4czn4 odpowiedzialnoS( producenta okreSlonego powy2ej.
W imieniu producenta podpisa(-a):
Aqnieszka Celei- Petnomocnik Zarz4dl ds. JakoSci
(imig nazwisko- st anowisko)

Zy r ar dbw, dnia 22.12.2016r.

(miejsce i data)
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TABORATORIUII

Adres strony internetowej na lt6rej udostqpniono niniejszE deklaracjq wla5ciwo5ci u2ytkowych:
h

ttp : //rvrvw.styropianfu s.pU

o' o'

