ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Το παρόν είναι μετάφραση από τη γερμανική έκδοση. Σε περίπτωση ενδοιασμών, ισχύει το γερμανικό
πρωτότυπο.

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Ακρυλικό μονωτικό
Αρ. τεμ. 0892165, 089216901, 08921691
EN 15651- 1:F-INT

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των
δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία

3. Προτεινόμενη χρήση ή προτεινόμενες χρήσεις του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα,
εναρμονισμένη, τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Μονωτικά για στόκους για στοιχεία πρόσοψης
EN 15651-1:F- INT
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11
παράγραφος 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών
κατασκευών, όπως προβλέπεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4
Σύστημα 3 για συμπεριφορά πυρκαγιάς

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο
πρότυπο:
Ο διακοινωμένος οργανισμός πιστοποίησης προϊόντος SKZ TeConA GmbH (1213) πραγματοποίησε έλεγχο
συμπεριφοράς πυρκαγιάς σύμφωνα με το Σύστημα 3 και εξέδωσε την παρακάτω: έκθεση δοκιμής
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8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή
τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
9. Δηλωθείσα απόδοση:
Καθορισμός: Διαδικασία A (σύμφωνα με ISO 8339)
Υπόστρωμα: Κονίαμα M2 (χωρίς αστάρωμα)
Ουσιώδη χαρακτηριστικά

Απόδοση

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή

Συμπεριφορά πυρκαγιάς

Κατηγορία E

Αποδέσμευση επικίνδυνων για την
υγεία και/ή το περιβάλλον
χημικών

Βλέπε φυλλάδιο δεδομένων
ασφάλειας

Αντίσταση στη φθορά

≤ 5 mm
EN 15651-1:2012

Ελάττωση όγκου
Συμπεριφορά έλξης
(δηλ. συμπεριφορά διαστολής):
- Μετά από εμβάπτιση σε νερό (σε
23°C), (πλαστικό)
Αντίσταση

≤ 45%

≥ 25%
Επιτυχής

Εάν σύμφωνα με τα άρθρα 37 ή 38 εφαρμόστηκε η ειδική τεχνική τεκμηρίωση, οι απαιτήσεις, στις οποίες ανταποκρίνεται το
προϊόν:
Δεν εφαρμόζεται
10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στους αριθμούς 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο
σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

_________________
Marcel Strobel
(Διευθυντής τμήματος διαχείρισης προϊόντος)
Künzelsau, 13/08/14
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_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Πληρεξούσιος διευθυντής ποιότητας)
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