TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff sz.
Ez a német nyelvről lefordított változat. Eltérés esetén a német eredetit kell érvényesnek tekinteni.

1. Terméktípus egyértelmű azonosító kódja:
Akril tömítő anyag
Cikksz.: 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT

2. Típus-, sarzs- vagy sorozatszám vagy más, az építési termék azonosítására szolgáló jelölés 11. cikk 4. bekezdés szerint:
Sarzsszám: lásd a csomagoláson

3. Az építési terméknek gyártó által előirányzott felhasználási célja vagy céljai az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikáció
szerint:
Hézagtömítő anyagok homlokzati elemekhez
EN 15651- -1:F-INT
4. Név, bejegyzett kereskedelmi név vagy bejegyzett márkanév és a gyártó elérhetőségi címe 11. cikk 5. bekezdés szerint:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
D-74653 Künzelsau
Reinhold-Würth-Str. 12-17
5. Az esetleges meghatalmazott neve és elérhetőségi címe, aki a 12. cikk 2. bekezdés szerint a feladatok végrehajtásáért felel:
Nem vonatkozik

6. Az építési termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek V. melléklet szerint:
4-es rendszer
3-as rendszer tűzállóságra vonatkozóan

7. Ha a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, mely egy harmonizált szabvány hatálya alá esik:
Az SKZ TeConA GmbH (1213) mint bejelentett tanúsító testület a 3-as rendszer szerint elvégezte a tűzállóság
vizsgálatát, és a következőket állapította meg: Vizsgálati jelentés
8. Ha a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, melyre egy Európai Műszaki Értékelést állítottak ki:
Nem vonatkozik
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9. Nyilatkozatban rögzített teljesítmény:
Kondicionálás: „A” eljárás (ISO 8339 szerint)
Hordozóanyag: M2 habarcs (alapozó nélkül)
Lényeges jellemzők

Teljesítmény

Harmonizált műszaki specifikáció

Tűzállóság

E osztály

Egészség- és/vagy környezetkárosító
vegyi anyagok kibocsátása

Lásd a Biztonsági adatlapot

Stabilitás

≤ 5 mm
EN 15651-1:2012

Térfogatveszteség
Húzási viselkedés
(azaz tágulási viselkedés):
- Vízbe mártás után (23°C-on),
(plasztikus)
Tartósság

≤ 45 %

≥ 25 %
Megfelel

Ha a 37. vagy 38. cikknek megfelelően a Specifikus Műszaki Dokumentációt alkalmazták, azon követelmények, melyeket a
termék teljesít:
Nem vonatkozik
10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesítménye megfelel a 9. pont szerinti teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A
teljesítménynyilatkozat elkészítése kizárólag a 4. pont alatt megnevezett gyártó felelőssége.
A gyártó képviseletében és nevében aláírta:

_________________
Marcel Strobel
(termékmenedzsment vezető)
Künzelsau, 2014.08.13.

_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(cégvezető – minőségügyi vezető)
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