PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Jedná o verzi přeloženou z němčiny. V případě pochybností platí německý originál.
1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
Akrylový těsnicí materiál
Č. výr. 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Čísla typu, šarží nebo výrobní čísla nebo jiné označení pro identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odstavce 4:
Číslo šarže: viz obal
3. Výrobcem předpokládaný účel použití nebo předpokládané účely použití stavebního výrobku podle platných harmonizovaných
technických specifikací:
Těsnící materiály pro spáry pro fasádové elementy
EN 15651-1:F- INT
4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odstavce 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. Eventuálně jméno a kontaktní adresa zmocněné osoby, která je pověřena úlohami podle článku 12, odstavec 2:
Nerelevantní
6. Systém nebo systémy pro hodnocení a kontrolu stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:
Systém 4
Systém 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, který je evidován harmonizovanou normou:
Autorizované zkušební pracoviště SKZ TeConA GmbH (1213) provedlo zkoušku s ohledem na chování při
požáru podle systému 3 a vystavilo následující: Zkušební protokol
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:
Nerelevantní
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9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Kondicionování: Postup A (podle ISO 8339)
Nosný materiál: Malta M2 (bez základního nátěru)
Podstatné charakteristické
vlastnosti

Výkon

Reakce na oheň

Třída E

Uvolňování chemikálií ohrožujících
zdraví a/nebo životní prostředí

Viz bezpečnostní list

Odolnost

≤ 5 mm

Ztráta objemu

≤ 45%

Harmonizovaná technická specifikace

EN 15651-1:2012
Chování v tahu
(tzn. roztažnost):
- Po ponoření do vody (při 23°C),
(plastické)
Trvanlivost

≥ 25%
Vyhověl

Pokud byla podle článku 37 nebo 38 použitá Specifická technická dokumentace, pak požadavky, které výrobek splňuje:
Nerelevantní
10. Vlastnosti výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle čísla 9. Za vyhotovení tohoto prohlášení o
vlastnostech je podle čísla 4 odpovědný výhradně výrobce.
Podepsáni za výrobce a jménem výrobce:

_________________
Marcel Strobel
(ředitel produktového managementu)
Künzelsau, 13. 08. 2014

_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(zmocněnec, ředitel oddělení jakosti)
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