
DEKLARAOA ZGODNO^Cl CE nr 9/2012 

1. Producent wyrobu budowlanego 

P.U.H. MODERN-BUD Sp. z o.o. ZAKtAD PRODUKCYJNY 

ul. Zabtocie 7 u l . Meta lurg iczna 4 

PL 3 0 - 7 0 1 KRAK6W PL 32-540 TRZEBINIA 

2. Typ wyrobu: EPS 60 

3. Nazwa wyrobu budowlanego 

Ptyty s ty rop ianowe Besser EPS Podtoga 

4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego 

PKWiU 25.21.41-20.00 

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego 

Izolacja ciepina w budownictwie. 

6. Specyfikacja techniczna 

EN 13163:2008 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego 

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS 100-CS{10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100 

Wtasciwosc 
Klasa / Poziom 

Kod oznaczenia 

Klasa / Poziom 

Wartosc 

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, 

W/(m K) 
- < 0,040 

Grubosc, mnn T l ± 2mm 

Dtugosc, mm LI ±0,6% lub ±3 mm" 

Szerokosc, mm W l ±0 ,6%lub±3mm^ 

Prostokqtnosc ,mm/mm SI ±5mm/1000mm 

Pfaskosc, mm P3 + 10mm 

Wytrzymatosc na zginanie, kPa BSlOO >100 

Napr^zenie sciskajqce przy 10% odksztatceniu 

wzgl^dnym, kPa 
CS(10)60 £ 6 0 



Stabilnosc wymiarowa w normalnych warunkach, % DS(N)5 ±0,5 

Stabilnosc wymiarowa wokreslonych warunkach 

temperatury i wilgotnosci {70° C, 48h), % 
DS(70,-)2 2 

Wytrzymatosc na rozciqganie, kPa TRIOO >100 

Reakcja na ogieh E samogasnqcy 

Opor cieplny dia grubosci nominalnej SOmm RQ £ 1,20 [m^ K/W] 

Dopuszczalne obciqzenie uzytkowe wedtug EN 13163 - l,8t/m^ 

8. Warunki stosowania wyrobu: 

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

zadnymi materiatami w budynku, ktore mog^ reagowac z EPS powodujac ich rozpuszczanie 

lub pecznienie, jak to moze miec miejsce w przypadku niektorych klejow zawierajacych 

rozpuszczalniki, srodkow ochrony drewna i innych substancji. 

EPS jest nietoksyczny, chemicznie oboj^tny i nie zawiera (CFC), (HCFC) ani formaldehydu. 

Podczas stosowania wyrobow z EPS, nie wymaga si^ podejmowania przez operatorow 

zadnych specjalnych srodkow ostroznosci, poniewaz sq one niedrazni^ce i nietoksyczne. 

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

9. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badah typu. 

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. 

ul. Ktobucka 23A, 02-699 Warszawa 

Oddzlat Badan i Certyfikacji w Gdahsku, Laboratorium Wyrobow Budowlanych 

Ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdansk 

Jednostka Notyfikowana nr 1434 

Raport z badan typu nr : 18/T/2012 

Miejsce i data wystawienia imiq / nazwisko osoby upowaznionej 
KRAKOW 08.03.2012r /j 

A, ^ 
Zbig;tiieiv Nigbor 


