DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Din hija l-verżjoni tradotta mill-Ġermaniż. F'każ ta' dubju jgħodd id-dokument oriġinali bil-lingwa
Ġermaniża.
1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip ta' prodott:
Siġillar tal-akriliku
Nru tal-oġġett 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Numru tat-tip, tal-lott jew serjali, jew identifikatur ieħor għall-identifikazzjoni tal-prodott tal-bini skont l-Artikolu 11(4):
Numru tal-lott: ara l-ippakkjar
3. Użu jew użi maħsuba għall-prodott tal-bini mill-manifattur skont l-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:
Siġillanti tax-xquq għal elementi tal-faċċata
EN 15651-1:F- INT
4. l-isem, l-isem kummerċjali rreġistrat jew il-marka kummerċjali rreġistrata u l-indirizz ta' kuntatt tal-manifattur skont l-Artikolu 11(5):
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu
12(2):
Mhux rilevanti
6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:
Sistema 4
Sistema 3 għar-reazzjoni għan-nar
7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:
Il-korp notifikat Stelle SKZ TeConA GmbH (1213) wettaq test tat-tip għar-reazzjoni għan-nar b'konformità
mas-sistema 3 u ddetermina dan li ġej: Rapport ta' spezzjoni
8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:
Mhux rilevanti
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9. Prestazzjoni ddikjarata:
Kondizzjonament: Metodu A (skont ISO 8339)
Materjal tal-ġarr: Mortar M2 (mingħajr primer)
Karatteristiċi prinċipali

Prestazzjoni

Speċifikazzjoni teknika armonizzata

Reazzjoni għan-nar

Klassi E

Rilaxx ta' kimiċi perikolużi għas-saħħa
u/jew għall-ambjent

Ara l-iskeda tad-dejta tassigurtà

Stabbiltà taħt stress

≤ 5 mm
EN 15651-1:2012

Telf tal-volum
Mġieba tensili
(jiġifieri mġieba taħt ġbid):
- Wara immersjoni fl-ilma (bi 23
°C), (plastika)
Durabbiltà

≤ 45%

≥ 25%
Għadda mit-test

Ir-rekwiżiti li l-prodott jissodisfa skont l-Artikoli 37 jew 38, fejn kienet użata d-Dokumentazzjoni Teknika Speċifika:
Mhux rilevanti
10. Il-prestazzjoni tal-prodott skont il-punti 1 u 2 tikkorrispondi mal-prestazzjoni ddikjarata wara punt 9. Il-manifattur, skont kif
iddikjarat f'punt 4, huwa l-uniku responsabbli għat-tfassil ta' din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni.
Iffirmata għall- u f‘isem il-manifattur minn:

_________________
Marcel Strobel
(Kap, Ġestjoni tal-Prodott)
Künzelsau, 13/08/2014

_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Rapp. awtorizzat- Kap, Taqsima tal-Kwalità)

WUERTH_ LE_1401_MT_0892165_00_ M_Acryldichtstoff

-2-

13.08.2014

