
Leader in the production of
thermal insulation material.

Our products make the di�erence.

www.eurofisigroup-ks.com



The company "EUROFISI" was established in (1995), part of the production of final products contains the factory which 
has an area of   (4000m2) and with the accompanying storage space of (5000 m2). Since the idea of   establishing such a 
factory the owner's wish has been to deal with the production and expansion of the business, and so a�er a long period 
and experience gained in the state of Austria since (1991 -1994), the owner Honorable Mr. Ismail Shallti, decided to share 
that experience with the ideas gained in his hometown, and to start at the opening of the independent artisan shop first 
for the production of furniture mainly from the first material of massive wood, where the production took place. of the 
entrance doors of private houses, kitchens and various furniture made up to the last finesse with perfect details and with 
a lot of responsibility. The start of this family business started to work in small steps, first in the employment of three 
workers, where with time a�er an activity and results of successful work, the owner continued to grow the business and 
follow the time trends and mobilize it. .
The owner decided to take other steps to expand the business, where in (2004) he continued to pursue his desire and 
passion for production, opened the second factory, which was determined to perform the functions of tire protection. for 
cars and heavy vehicles. A�er a successful activity with businesses that were already in operation, following the world 
and European production trends, it was decided to continue again in the production activity, this time in the production of 
thermal insulation materials. In the year (2009-2010) the factory is opened for the production of construction material, 
much needed for thermal insulation capabilities, the factory for the production of styrofoam, in which it expands to 
increase the number of workers up to fi�een workers. A�er a very successful achievement in the domestic market, the 
company aimed to expand its sales market abroad, including all countries in the region and beyond in the countries of 
Western Europe, a�er a very successful expansion in the construction market with these seeing the numerous requests, 
there is a need to expand the production in the same field, and a�er continuous consultation with the successful and 
hardworking sta� of our company, based on the analysis of the local and regional market, the owner decides to make 
the opening, of a new factory which will improve the production of facade nets, this concept of such an idea comes 
based on the fact that it is necessary and of the same family the production of such material, and is closely related to 
thermal insulation materials. which are already in operation. Thus, the company "EuroFisi" in 2015 (2015) starts working 
in the new factory for the production of facade networks, increasing the number of employees in twenty of them, thus 
achieving the trends of the following capacities. A�er an extraordinary success with the factories already opened, the 
need for increased production arises, thus expanding the opening of the third factory for the production of "XPS-powered 
polystyrene" and employs over fi�een workers. The company already employs over a hundred employees with a high 
level of management and professional sta� in the field always aiming to increase the number of
workers and expanding the company to the highest possible level in the near future.

Our products make the difference.

Di�erence, quality, safety
and long live with us!

I guarantee.



Technical Data Sheet F01-145

EUROFISI EF-145
Thermal Insulation Product for Buildings

Product Description:
EUROFISI EF - 145

145gr, a fiberglass mesh 
(White / Yellow /Green / Red)

Technical Data Sheet F01-145
EUROFISI EF 145
Thermal Insulation Product for Buildings

Product Description:  EUROFISI EF 145 (145gr) is a fiberglass mesh

Product Features:  EUROFISI EF 145 corresponds to the standard EN 13163:2013+A1:2015
   Alkali resistant / slip proof / tear proof
   Fast to install, ready to use and easy to cut with scissors or razor knife 
   Can be widely used in building internal and external wall

Storing:   Store the net in dry and enclosed spaces protected from direct sunlight. Durability
   in storage in originally sealed and undamaged packaging: unlimited

Packing:  Roll of 1m x 50 m = 50 m2

Quality:  The product FISIMESH EF-145 is in accordance with EN 1849-1.•2004a nd EN 13496:2013
   Achievement of the declared or prescribed quality level is guaranteed in the
   EURO FISI-D for a number of years with implementation of quality
   control ISO 9001, which includes daily quality check in our own factory.
   In the production of the product we strictly comply with European standards
   in the field of environmental protection and ensuring safety and health at work.

Essential Characteristics

Lenth (Roll)

Width (Roll)

Thickness

Square Dimensions

Mass per Unit Area

Tensile Strength at normal conditions (Cross)

Tensile Strength at normal conditions (Longitudinal)

Elongation at break at normal conditions (Cross)

Elongation at break at normal conditions (Longitudinal)

Tensile strength at aggressive  (alkaline) conditions  (Cross)

Tensile strength at aggressive  (alkaline) conditions  
(Longitudinal)

Elongation at break at aggressive (alkaline) conditions 
(Cross)

Elongation at break at aggressive (alkaline) conditions 
(Longitudinal)

Ratio between the tensile strength and elongation at break 
at normal conditions

Ratio between the tensile strength and elongation at break 
at aggresive  (alkaline) conditions

Ash Content

Technical Data:
Unit   Value

m   50

m   1(±1%)

mm   min. 0.45

mm   5 x 5

g/m²   145

N/50mm  2080

N/50mm  2185

%   2.4

%   2.2

N/50mm  1240

N/50mm  1580

%   6

%   5

kN/mm  Not > 1

kN/mm  Not > 1

%   83.08 / 16.92

EUROFISI EF 145

CE
1950

"EURO FISI.D" sh.p.k.
Fsh. Radivojc Str, Gjilani No.61, 61000 Viti Kosovë

1950-CPR02

EN 13496:2013
EN 1849-1:2004
EN 13499:2004

ETAG-004



Technical Data Sheet F01-160

EUROFISI EF-160
Thermal Insulation Product for Buildings

Product Description:
EUROFISI EF - 160

160gr is a fiberglass mesh 
(White / Yellow /Green / Red)

Technical Data Sheet F01-160
EUROFISI EF 160
Thermal Insulation Product for Buildings

Product Description:  EUROFISI EF 160 (160gr) is a fiberglass mesh

Product Features:  EUROFISI EF 160 corresponds to the standard EN 13163:2013+A1:2015
   Alkali resistant / slip proof / tear proof
   Fast to install, ready to use and easy to cut with scissors or razor knife 
   Can be widely used in building internal and external wall

Storing:   Store the net in dry and enclosed spaces protected from direct sunlight. Durability
   in storage in originally sealed and undamaged packaging: unlimited

Packing:  Roll of 1m x 50 m = 50 m2

Quality:  The product EF-160 is in accordance with EN 1849-1.•2004a nd EN 13496:2013
   Achievement of the declared or prescribed quality level is guaranteed in the
   EURO FISI-D for a number of years with implementation of quality
   control ISO 9001, which includes daily quality check in our own factory.
   In the production of the product we strictly comply with European standards
   in the field of environmental protection and ensuring safety and health at work.

EUROFISI EF 160

CE
1950

"EURO FISI.D" sh.p.k.
Fsh. Radivojc Str, Gjilani No.61, 61000 Viti Kosovë

1950-CPR02

EN 13496:2013
EN 1849-1:2004
EN 13499:2004

ETAG-004

Essential Characteristics

Lenth (Roll)

Width (Roll)

Thickness

Square Dimensions

Mass per Unit Area

Tensile Strength at normal conditions (Cross)

Tensile Strength at normal conditions (Longitudinal)

Elongation at break at normal conditions (Cross)

Elongation at break at normal conditions (Longitudinal)

Tensile strength at aggressive  (alkaline) conditions  (Cross)

Tensile strength at aggressive  (alkaline) conditions  
(Longitudinal)

Elongation at break at aggressive (alkaline) conditions 
(Cross)

Elongation at break at aggressive (alkaline) conditions 
(Longitudinal)

Ratio between the tensile strength and elongation at break 
at normal conditions

Ratio between the tensile strength and elongation at break 
at aggresive  (alkaline) conditions

Ash Content

Unit   Value

m   50

m   1(±1%)

mm   min. 0.45

mm   4 x 4

g/m²   160

N/50mm  2080

N/50mm  2185

%   2.4

%   2.3

N/50mm  1230

N/50mm  1580

%   6

%   5

kN/mm  Not > 1

kN/mm  Not > 1

%   84.1 / 15.9

Technical Data:



Technical Data Sheet EO1-18

EUROFISI EPS 031
Thermal Insulation Products for Buildings

Product Description
Product Features

Essential knows EN Method Enota Declared
EN 13163:2012+A1:2015 

Length
Length

 3 ± mm 228 NE
Width EN 822 mm ± 3
Thickness 2 ± mm 328 NE
Rectangularity EN 824 mm 

mm 
± 5

Flatness EN 825 ± 5

Flexural strength EN 12089 kPa  150

Compressive strength EN 826 kPa  100
Dimensional stability at const. nor. lab. conditions
Dimensional stability at 70 ° C

EN 1603 % ± 0.5
 % 4061 NE  3

Response to fire EN 13501-1 / E
Thermal conductivity EN 12667 W/m.K 0.031 
 

Insulation thickness (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 

R  (m 2K/W) 0.60 0.95 1.25 1.60 1.90 2.25 2.55 2.90 3.20 3.85 4.50 

/d (W/m2.K) 1.55 1.03 0.775 0.62 0.52 0.44 0.39 0.34 0.31 0 .26 0.22 

Debelina izolacije (mm) 150 160 180 200 210* 220 240 250 260 280 300 

R  (m 2K/W) 4.80 5.15 5.80 6.45 6.75 7.05 7.70 8.05 8.35 9.00 9.65 

/d (W/m2.K) 0.21 0.20 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 

Technical Data Sheet EO1-18

EUROFISI EPS 031
Thermal Insulation Products for Buildings

Test period:     From 09.05.2019to 17.05.2019

Assessment of    The submi�ed XPS boards EURO FISI meet the requirements
performance:    of EN 13 164:2012+AI :2015 for XPS with designation code:
     XPS-EN 13164:2012+A1.2015-T1-W8-L8-S5-P6-TR600-
     CS (10)250-WL (T)0,7-DS(70)5-MU according to the
     determined characteristics.

The tests are carried out in compliance with REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 (CPR) for consü-uctionproducts.

Product:     EXPANDED POLYSTYRENE BOARDS (EPS),
     Commercial name EURO FISI.

Producer:     EURO FISI sh.p.k
     Radivojcé, 61000 Viti, Kosovo



CE          DECLARATION OF PERFORMANCE
     No.XPS-035/19

Unique Identification Code of the Product:
    EUROFISI XPS Top 20, 30, 50, 80, 100, 120mm

Intended use or uses of construction product:
    Pink insulation board made of extruded polysyrene(EPS)
    For thermal insulation of buildings

Manufacturer:           “EURO FISI’” sh.p.k
    Fsh. Radivojcë
    Str. Gjilani No.61
    Kosovo 61000 Viti.

AVCP:    Systems of Assesment and Verification of Constancy of Perfor
    mance of the contruction product
    System 3

Harmonized Standard:  System “3” according to Annex ZA of EN 13164:2012+A1:2015

Notified Bodies:  NB 1950 - Research institute of Building Materials

Board Thickness  20 30 40 50 60 80 100 120

Therm. resist.(m²K/W)  0.62 0.94 1.23 1.56 1.75 2.46 3.13 3.72 

Therm. conduct. (W/m²K) 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.316 0.33

The performace of the product identified above are in conformity with the declared performances.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified
above, as it is stated in Regulation (EU) No. 305/2011 and it is based on test report
No. PTD-19.22/20.05.2019, Issued bu notified body identified above.

Signed by the manufacturer.
Ismajl Shallti      
Director of "EURO FISI" sh.p.k

Technical Data Sheet EO1-18

EUROFISI XPS 033
Thermal Insulation Products for Buildings



CERTIFICATE

For the Management System
EN ISO 9001: 2015

In accordance with T procedV AUSTRIA procedures, it is established that

"EURO FISI" SH.P.K.
Gjilan Road No. 61 - Radivojce,
61000, VITI

Applies the Quality Management System for the following purpose

POLYSTREROL PRODUCTION AND CELL NETWORK.

Nr. of Certificate Registration .: 1517100064748

Haralabos Ageloudis
Head of the Department of Product Management & Certification Systems
Athens, 2018-08-17

Certification Body
TÜVAUSTRIA
Processing of certifications is performed accordingly
with the audit procedures of ITS AUSTRIA and
is a regular subject of supervision.

T .V AUSTRIA HELLAS
429, Mesogeion Ave.
GR-153 43 Athens. greece
www.tuvaaustrihellas.gr 



Diferencë,kualitet,siguri 
dhe jetëgjatesi me ne!

Prodhimet tona bejne Diferencen.

Kompania’’ EUROFISI,, është themeluar në vitin( 1995), pjesë të prodhimit të produkteve finale përmbanë fabrikën e cila 
ka një sipërfaqe prej ( 4000m2 ) dhe me hapësirën përcjellëse të depos prej( 5000 m2). Që nga ideja e themelimit të një 
fabrike të tillë dëshirë e pronarit ka qenë që të merret me prodhim dhe zgjerim të biznesit, dhe kështu pas një periudhe të 
gjatë dhe përvoje të fituar në shtetin e Austrisë që nga viti( 1991 -1994), pronari I nderuar Z.Ismail Shallti,vendosi që atë 
përvojë ta shkëmbejë me idetë e fituara në vendëlindjen e tij, dhe të startojë në hapjen e lokalit të pavarur zejtar së pari 
për prodhimin e mobilieve kryesisht nga materiali i pare i drurit masiv, ku behej prodhimi i dyerve të hyrjes së shtëpive 
private, kuzhinave dhe mobilieve te ndryshme te realizuara deri në finesat e fundit me detaje te perkryera dhe me shumë 
përgjegjësi. Fillimi I këtij biznesi të nisur familjar nisi të funksionoj në hapa të vegjël së pari në punësimin e tre 
punëtorëve,ku me kohë pas një veprimtarie dhe rezultate të punës së suksesshme, pronari vazhdoi me rritjen e biznesit 
dhe përcjelljen e trendeve kohore dhe mobilizimin e saj.
Pronari vendos që të marrë hapa tjerë të zgjerimit të biznesit,ku në vitin (2004) vazhdoj të ndjekë dëshirën dhe pasionin 
e tij që kishte për prodhim, bëri hapjen e fabrikës së dytë, e cila ishte e determinuar të kryej funksionet për protektimin e 
gomave për vetura dhe automjeteve të rënda.Pas një veprimtarie të suksesshme me bizneset tashmë që ishin në 
funksion, duke percjellë trendet botërore the evropiane të prodhimit miret vendim që të vazhdojë përsëri në veprimtarinë 
e prodhimtarisë, kësaj radhe në prodhimin e materialeve termo-izoluese. Në vitin (2009-2010 )bëhet hapja e fabrikës për 
prodhimin e materialit ndërtimor,shumë të nevojshëm për a�ësitë termoizoluese fabrika për prodhimin e stiroporit, në të 
cilën zgjerohet në rritjen e numrit të punëtorëve deri në pesëmbedhjetë punëtorë. Pas një arritje shumë të suksesshme në 
tregun vendor kompania synoi të zgjeroj tregun e shitjes edhe jashtë vendit duke përfshirë të gjitha shtetet e regjionit dhe 
më gjerë në shtetet e Europës Perëndimore, pas shtrirjes shumë të suksesshme në tregun e ndërtimtarisë me këto
materiale duke parë kërkesat e shumta paraqitet nevoja për zgjërimin e prodhimit te të njëjtës fushë,dhe pas konsultimit 
të vazhdueshëm me stafin e suksesshëm dhe punëtor qe ka kompania jonë,duke marë për bazë analizën e tregut vendor 
dhe regjional, pronari vendos që të bëj hapjen e një fabrike të re e cila do të miret me prodhimin e rrjetave fasaduese,ky 
koncept I një ideje të tillë vie duke u bazuar që është e nevojshme dhe e të njejtës familje prodhimi i materialit të tillë,dhe 
është i lidhur ngushtë me materialet termoizoluese që tashmë janë në funksion. Kështu kompania ‘’EuroFisi,, në vitin 
(2015) fillon punën në fabrikën e re për prodhimin e rrjetave fasaduese duke rritur numrin e punëtoreve në njezet të tillë, 
me këtë arrinë në trendet e kapaciteteve vijuese. Pas një suksesi të jashtëzakonshëm me fabrikat e hapura tashmë në 
funksion lind nevoja për rritjen e prodhimit kështu duke u zgjeruar në hapjen e fabrikës së tret për prodhimin e ‘’Polisterolit 
të espanduar XPS,, dhe punëson mbi pesëmbëdhjet punëtorë. Në kompani tashmë janë të punësuar mbi njëqind 
punëtorë me një staf të nivelit të lartë menagjerial dhe profesionistë të fushës gjithmonë në synimin për rritjen e numrit të
punëtoreve dhe zgjerimin e kompanisë në një nivel sa më të lartë të një së ardhme të afërt.

unë, Garantoj



Fleta e të Dhënave Teknike F01-145

EUROFISI EF-145
Produkt i izolimit termik për ndërtesat

Përshkrim i produktit:
EUROFISI EF - 145

145gr, një rrjetë me lesh xhami
(Bardhë / e verdhë / jeshile / e kuqe)

Fleta e të Dhënave Teknike F01-145
EUROFISI EF 145
Produkt i izolimit termik për ndërtesat

Përshkrimi i produktit: EUROFISI EF 145 (145gr) është një rrjetë me lesh xhami

Karakteristikat e produktit: EUROFISI EF 145 korrespondon me standardin EN 13163: 2013 + A1: 2015
    Alkali rezistent / provë shqip / provë lotësh
    I shpejtë për t’u instaluar, gati për t’u përdorur dhe i lehtë për t’u prerë me gërshërë 
    ose thikë. Mund të përdoret gjerësisht në ndërtimin e murit të brendshëm dhe të jashtëm.

Magazinimi:   Ruani rrjetën në hapësira të thata dhe të mbyllura të mbrojtura nga rrezet e diellit  
   direkte. Qëndrueshmëri në ruajtje në paketimin e mbyllur dhe të padëmtuar   
   fillimisht: i pakufizuar

Paketimi:   Rrotull prej 1m x 50 m = 50 m2

Cilësia:   Produkti FISIMESH EF-145 është në përputhje me EN 1849-1. • 2004a nd EN 13496: 2013
   Arritja e nivelit të deklaruar ose të përshkruar të cilësisë është e garantuar në
   EURO FISI-D për disa vite me zbatimin e cilësisë
   kontrolli ISO 9001, i cili përfshin kontrollin e përditshëm të cilësisë në fabrikën tonë.
   Në prodhimin e produktit ne përputhemi në mënyrë rigoroze me standardet evropiane
   në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe sigurimit të sigurisë dhe shëndetit në punë.

Të dhënat teknike:
Unit   Value

m   50

m   1(±1%)

mm   min. 0.45

mm   5 x 5

g/m²   145

N/50mm  2080

N/50mm  2185

%   2.4

%   2.2

N/50mm  1240

N/50mm  1580

%   6

%   5

kN/mm  Not > 1

kN/mm  Not > 1

%   83.08 / 16.92

EUROFISI EF 145

CE
1950

"EURO FISI.D" sh.p.k.
Fsh. Radivojcé Str, Gjilani No.61, 61000 Viti Kosovë

1950-CPR02

EN 13496:2013
EN 1849-1:2004
EN 13499:2004

ETAG-004

I dhjeti (Roll)

Karakteristikat thelbësore

Gjerësia (Roll)

Trashësia

Dimensionet katrore

Masë për sipërfaqe njësi

Forca e tensionit në kushte normale (kryq)

Forca e tensionit në kushte normale (gjatësore)

Zgjatja në pushim në kushte normale (Kryqi)

Zgjatja në pushim në kushte normale (Gjatësore)

Forca e tensionit në kushte agresive (alkaline) (Kryqi)

Forca e tensionit në kushte agresive (alkaline) (gjatësore)

Zgjatja në pushim në kushte agresive (alkaline) (Kryqi)

Zgjatja në pushim në kushte agresive (alkaline) (gjatësore)

Raporti midis forcës së tensionit dhe zgjatjes në 
pushim në kushte normale

Raporti midis forcës elastike dhe zgjatjes në pushim në
kushte agresive (alkaline)

Përmbajtja e hirit



Përshkrim i produktit:
EUROFISI EF - 160

160gr, një rrjetë me lesh xhami
(Bardhë / e verdhë / jeshile / e kuqe)

Fleta e të Dhënave Teknike F01-145

EUROFISI EF-160
Produkt i izolimit termik për ndërtesat

Fleta e të Dhënave Teknike F01-160
EUROFISI EF 160
Produkt i izolimit termik për ndërtimtari

Përshkrimi i produktit: EUROFISI EF 160 (145gr) është një rrjetë me fibra qelqi

Karakteristikat e produktit: EUROFISI EF 160 korrespondon me standardin EN 13163: 2013 + A1: 2015
    Alkali rezistent / provë shqip / provë lotësh
    I shpejtë për t’u instaluar, gati për t’u përdorur dhe i lehtë për t’u prerë me gërshërë 
    ose thikë. Mund të përdoret gjerësisht në ndërtimin e murit të brendshëm dhe të jashtëm.

Magazinimi:   Ruani rrjetën në hapësira të thata dhe të mbyllura të mbrojtura nga rrezet e diellit  
   direkte. Qëndrueshmëri në ruajtje në paketimin e mbyllur dhe të padëmtuar   
   fillimisht: i pakufizuar

Cilësia:   Produkti EuroFisi EF-160 është në përputhje me EN 1849-1. • 2004a nd EN 13496: 2013
   Arritja e nivelit të deklaruar ose të përshkruar të cilësisë është e garantuar në
   EURO FISI-D për disa vite me zbatimin e cilësisë
   kontrolli ISO 9001, i cili përfshin kontrollin e përditshëm të cilësisë në fabrikën tonë.
   Në prodhimin e produktit ne përputhemi në mënyrë rigoroze me standardet evropiane
   në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe sigurimit të sigurisë dhe shëndetit në punë.

EUROFISI EF 160

CE
1950

"EURO FISI.D" sh.p.k.
Fsh. Radivojcë Rr, Gjilani No.61, 61000 Viti Kosovë

1950-CPR02

EN 13496:2013
EN 1849-1:2004
EN 13499:2004

ETAG-004

Unit   Value

m   50

m   1(±1%)

mm   min. 0.45

mm   4 x 4

g/m²   160

N/50mm  2080

N/50mm  2185

%   2.4

%   2.3

N/50mm  1230

N/50mm  1580

%   6

%   5

kN/mm  Not > 1

kN/mm  Not > 1

%   84.1 / 15.9

Të dhënat teknike:
Karakteristikat thelbësore

I dhjeti (Roll)

Gjerësia (Roll)

Trashësia

Dimensionet katrore

Masë për sipërfaqe njësi

Forca e tensionit në kushte normale (kryq)

Forca e tensionit në kushte normale (gjatësore)

Zgjatja në pushim në kushte normale (Kryqi)

Zgjatja në pushim në kushte normale (Gjatësore)

Forca e tensionit në kushte agresive (alkaline) (Kryqi)

Forca e tensionit në kushte agresive (alkaline) (gjatësore)

Zgjatja në pushim në kushte agresive (alkaline) (Kryqi)

Zgjatja në pushim në kushte agresive (alkaline) (gjatësore)

Raporti midis forcës së tensionit dhe zgjatjes në 
pushim në kushte normale

Raporti midis forcës elastike dhe zgjatjes në pushim në
kushte agresive (alkaline)

Përmbajtja e hirit

Paketimi:   Rrotull prej 1m x 50 m = 50 m2



Technical Data Sheet EO1-18

EUROFISI EPS 031
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Përshkrim i produktit
Karakteristikat e produkteve

E domosdoshme EN Metoda Enota Deklaruar
EN 13163:2012+A1:2015 

Gjaësi  3 ± mm 228 NE
Gjerësi EN 822 mm ± 3
Trashësia 2 ± mm 328 NE
Sheshtësi EN 824 mm 

mm 
± 5

Dendësi EN 825 ± 5

Forca fleksibile EN 12089 kPa  150

Forca kompresive EN 826 kPa  100
Stabiliteti dimensionale në konst. as. Lab. kushtet
Stabiliteti dimensionale në 70 ° C

EN 1603 % ± 0.5
 % 4061 NE  3

Përgjigja ndaj zjarrit EN 13501-1 / E
Thermal Përçueshmëri termike EN 12667 W/m.K 0.031 
 

Trashësia e izolimit (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 

R  (m 2K/W) 0.60 0.95 1.25 1.60 1.90 2.25 2.55 2.90 3.20 3.85 4.50 

/d (W/m2.K) 1.55 1.03 0.775 0.62 0.52 0.44 0.39 0.34 0.31 0 .26 0.22 

Trashësia e izolimit (mm) 150 160 180 200 210* 220 240 250 260 280 300 

R  (m 2K/W) 4.80 5.15 5.80 6.45 6.75 7.05 7.70 8.05 8.35 9.00 9.65 

/d (W/m2.K) 0.21 0.20 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 

Periudha e provës:   Nga 09.05.2019 deri në 17.05.2019

    Vlerësimi i bordeve të paraqitura EPS EURO FISI plotësojnë kërkesat
Performanca:   EN 13 164: 2012 + AI: 2015 për XPS me kodin e përcaktimit:
EPS-EN 13164:   2012 + A1.2015-T1-W8-L8-S5-P6-TR600-
    CS (10) 250-WL (T) 0,7-DS (70) 5-MU sipas
    karakteristikat e përcaktuara.

Testet kryhen në përputhje me RREGULLIMIN (BE) Nr. 305/2011 
PARLAMENTI EVROPIAN DHE I KESHILLIT të 9 Marsit 2011 (CPR) për produkte konsumi.

Produkti:   SHKALLA POLYSTYREN EKSPANDUAR (EPS),
   Emri tregtar EURO FISI.

Prodhuesi:   EURO FISI sh.p.k
   Radivojcé, 61000 Viti, Kosovë

Fleta e të Dhënave Teknike EO1-18

EUROFISI EPS 031
Produkt i izolimit termik për ndërtimtari



Trashësia e tabeles  20 30 40 50 60 80 100 120

Termo. rezist.(m²K/W)  0.62 0.94 1.23 1.56 1.75 2.46 3.13 3.72 

Termo. Kushte. (W/m²K) 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.31 0.316 0.33

Performanca e produktit të identifikuar më sipër është në përputhje me shfaqjet e deklaruara.
Kjo deklaratë e performancës lëshohet nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit të identifikuar
më lart, siç thuhet në Rregulloren (BE) nr. 305/2011 dhe bazohet në raportin e provës
Nr. PTD-19.22 / 20.05.2019, Lëshuar organ i njo�uar i identifikuar më lart.

Nënshkruar nga prodhuesi.
Ismajl Shallti
Drejtori i "EURO FISI-" sh.p.k

Technical Data Sheet EO1-18

EUROFISI XPS 033
Thermal Insulation Products for Buildings

CE          DEKLARATA E PERFORMANCËS
    NR. XPS-035/19

Kodi unik i identifikimit të produktit:
    EUROFISI XPS Top 20, 30, 50, 80, 100, 120mm

Përdorimi ose përdorimi i synuar i produktit të ndërtimit:
    Tabela izoluese rozë e bërë nga polistireni i ekstruduar (XPS) 
    Për izolim termik të ndërtesave

Prodhues:             “EURO FISI’” sh.p.k
    Fsh. Radivojcë
    Rr. Gjilani No.61
    Kosovo 61000 Viti.

AVCP:    Sistemet e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së produktit ndërtimor
    Sistem 3

Standard i harmonizuar:   Sistemi "3" sipas Shtojcës ZA të EN 13164: 2012 + A1: 2015

Organet e njo�uara: NB 1950 - Instituti Kërkimor i Materialeve të Ndërtimit



Shtrirja gjeografike e transportit

Shtetet në të cilat
bëjmë eksportin e materialeve tona.

Germany

Italy

France

Switzerland

Austria

Belgien

Greece

Slovenia

Croatia

Bulgaria

Serbia

Bosnia Hercegovina

Albania

Montengro

N.Macedonia



Diferencë,kualitet,siguri 
dhe jetëgjatesi me ne!





www.eurofisigroup-ks.com

Rruga Gjilan - Ferizaj

Radivojc

KOSOVO
Radivojc, 61000 Viti

+383 44 171 823
eurofisi-group@hotmail.com

fisicommerc@hotmail.com


