DEKLARACJA WLASCTWOSCT UZYTKOWYCH

Nr l-290/1212076
L Niepowtarzalny kod identyfftacyjny typu wyrobu:
S 042 FASADA-EPS EN I3163-T(1)-L(2>W(2)-S(5IP(10)-BS50-DS(70,-)2-TR80

FWgEpS

2. Z.arienone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacia cieplna w budownictwie.
3. Producent:

FWS Fabryka Wyrob6w Styropianowych Sp. z o.o.
uL Drukarska 4,9G3fi) Zyrard6w
Email:
: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40

30

5. System(-y) oceny i weryfrkacji stalych v'4a6ciwo5ci u2ytkowych:

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:

o
o

Instjrtutu Techniki BudowlaneJ fednostka notyfikowana nr 1488)
Polskle Centruu Badafr t Cert5rflkacii (feduoatka notyffkowrna nr

7. Deklarowane vilaSciwo5ci u2ytkowe

1434)

;

Wtasciwosci u2ytkowe

Zasadnicze charakterystyki
$/spolczynnik przewodzenia ciepla

)por cieplny

_

)p6r cieplny

Niewiqcej nZ
0-042lWm.Kl
RD

-6,90;m2WW1

d.I-290mm, T1(+lmm)

3ruboffi

E

teakcja na ogien
na ogien w funkcji
:iepta, warunk6w atmosferycznych,

lrwaloiirea&cji

rtarzen ia./desradaci

Nie pogarsza sig w czasie:

lrwalo$6 wlafciwo5ci

i

)p6r cieplny i wspo'lczynnik przewodzenia
frwato6i oporu cieplnego w funkcji :ier*a
:iepla, warunk6w afrnosferycznych,
f rwalo5d wta5 ciwo6ci: stabilnoif wymiarowa
ruarzenia/degradacji

liaprg2enie Sciskaj4ce przy

v okreSlonvch warunkach temp.

l0

wynzymalo6ci na
;ciskanie w funkcji starzenia

BS5O

na zginanie

Wytrzymato5d na rozci4ganie prostopadle do

rowierzchni czolowvch

i

}zepuszczalnoii wody
hzepuszczalnoif pary wodnej

fdpomo6i

na zamra2anie

TR80

NPD

letzanie przy Sciskaniu

legradacji

DS(70,-)2 (52%)
NPD

odksztelcenia

i/vtramatoii

Wyh4rmstoSf na
:ozci4ganie/zginanie
f rwatoSd

o/o

Nie zmienia siq w czasie

i odmra2anie

NPD

)fugotrwata redukcj a grubo5ci

NPD

)tugotrwah nasi4kliwoSi wod4

NPD

\bsorpcj a wody pr4' dlugotrwalej dyfu zji

NPD

hzenikanie pary wodnej

NPD

arakterystyki

Wla5ciwc5ci uZytkowe

iztywno5d dynamicana

NPD

lruboSi

NPD

iciSliwoSi

NPD

Zasillnicze

Wska2nik izolacyjnoSci od

l2wiqk6w uderzeniowych (dla
rcdl6e)
liaele spalanie w Dostaci iarzenta

ch

NPD
Brak substanci i niebeaiecznych

Jwalnianie siq substancji niebezpieczrych do Srodowiska wewngftznego

Wla6ciwoSci u2ytkowe okre6lonego pog2ej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wta5ciwoSci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wta3ciwoSci uZytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporzaflzeniem ([IE)
rr 30512011 na wyt4cm4 odpowiedzialno6d producenta okre5lonego powy2ej.

W imieniu producanta podpisa(-a):
Asnieszka Celei- Pfiomocnik Zarzildtt ds. Jako5ci
( imig nazwis ko- st anowis

la)

Zvrard6w dnia 22.12.2016r.
(miejsce i data)
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Adres strony internetowej na kt6rej udostqpniono niniejszq deklaracjq wfaSciwoSci u2ytkowych:

o' o'

