
93ESSER 
DEKLARAQA ZGODNO ĈI CE nr 7/2011 

1. Producent wyrobu budowlanego 

P.U.H. MODERN-BUD Sp. z o.O. ZAKtAD PRODUKCYJNY 
ul. Zabtocie 7 ul. Metalurgiczna 4 

PL 30-701 KRAKOW PL 32-540 TRZEBINIA 

2. Typ wyrobu: EPSS 

3. Nazwa wyrobu budowlanego 
Plyty styropianowe Besser Fasada Grafit 

4. Klasyfikacja statystyana wyrobu budowlanego 
PKWiU 25.21.41-20.00 

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego 
Izolacja cieplna w budownictwie. 

6. Specyfikacja techniczna 
EN 13163:2008 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

7. Deklarowane cechy techniane typu wyrobu budowlanego 
EPS EN 13163 T2-L2-W2-Sl-P3-BS115-DS(N)2-DS(7a-)2-TR100 

Wtâ clwosc 
Klasa / Poziom 
Kod oznaczenia 

Klasa / Poziom 
Wartô c 

Oeklarowany wspotczynnik przewodzenia cieplci, W/(m K) - S 0,031 

Grubosc, mm T2 ± 1mm 

Dtugoic, mm L2 ± 2mm 

Szerokosc, mm W2 ± 2mm 

Prostokqtnosc, mm/mm 31 ± 5mm/1000mm 

Ptaskosc, mm P3 ± 10mm 

Wytrzymatosc na zginanJe, kPa BS115 al ls 

Stabilnosc wymiarowa w normalnych warunkach, % DS(N)2 ±0,2 

Stabilnosd wymiarowa w okreslonych warunkacli 
temperatury i wilgotnosci (70° C, 48h), % 

DS(70,-)2 2 

Wytrzymatosc na rozciqgante, kPa TRIOO ^100 



Reakcja na ogien E samogasnqcy 

Opor cieplny dia grubosci nominalnej 50mm > 1,60 [m^ K/W] 

8. Warunki stosowania wyrobu: 

Zaieca si^, aby wyroby z EPS i wszelkie laminaty zawieraĵ ce EPS nie wchodzity w kontakt z 

zadnymi materiatami w budynku, ktore mogq reagowac z EPS powodujqc ich rozpuszczanie 

lub pQcznienie, jak to moze miec miejsce w przypadku niektorych klejow zawierajgcych 

rozpuszczalniki, srodkow ochrony drewna i innych substancji. 

EPS jest nietoksyczny, chemicznie oboJQtny i nie zawiera (CFC), (HCFC) ani formaldehydu. 

Podczas stosowania wyrobow z EPS, nie wymaga siQ podejmowania przez operatorow 

zadnych specjalnych srodkow ostroznosci, poniewaz sq one niedraznî ce I nietoksyczne. 

Uwaga ~ podczas robot ociepleniowych material nie moze bye wystawiony na bezposrednie 

dziatanie promieni stonecznych. 

Wyroby z EPS mozna tatwo przyciqc na miejscu za pomoc^ zwyktych narz^dzi do cî cia. 

Podczas robot ociepleniowych materlat nie moze bye wystawiony na bezposrednie dziatanie 

promienie stonecznych. 

9. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badah typu. 
T2US Praha s.p. Pobocka Ostrava, Jednostka notyfikowana 1020 
U Studia 14 
700 30 Ostrava - Zabreh, Republika Czeska 
Raporty z badah typu nr : 1020-CPD-070038892 i PKl-Ol-lO-053-C-O 

Miejsce i data wystawienia 
KRAKOW 27.12.2011r 


