DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Acest document este o traducere a versiunii din limba germană. În caz de dubiu se aplică originalul în limba
germană.
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Material de hidroizolaţii acrilic
Nr. art. 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii (astfel cum este
solicitat la articolul 11 alineatul (4)):
Număr lot: vezi ambalajul
3. Scopul utilizării prevăzute de producător sau scopurile utilizării prevăzute a produsului conform specificaţiei tehnice armonizate
aplicabile:
Material de etanşare a rosturilor pentru elemente de faţadă
EN 15651-1:F- INT
4. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată şi adresă de contact a producătorului, conform articolului 11
alineatul 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. După caz, numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat, al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la articolul 12
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011:
Fără relevanţă
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii (astfel cum este prevăzut în
anexa V):
Sistem 4
Sistem 3 pentru comportarea la incendiu
7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:
Organismul notificat SKZ TeConA GmbH (1213) a efectuat testarea comportamentului în caz de incendiu,
conform sistemului 3 şi a constatat următoarele: Raport de testare
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8. În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:
Fără relevanţă
9. Performanţa declarată:
Condiţionare: Metoda A (conform ISO 8339)
Material de suport: Mortar M2 (fără grund)
Caracteristici esenţiale

Performanţă

Specificaţie tehnică armonizată

Comportament la incendiu

Clasa E

Eliberare de substanţe chimice
dăunătoare pentru sănătate
şi/sau pentru mediu

Vezi fişa tehnică privind
siguranţa

Durabilitate

≤ 5 mm
EN 15651-1:2012

Pierdere de volum
Comportare la tracţiune
(adică comportare la întindere):
- După imersiunea în apă (la
23°C), (plastic)
Durabilitate

≤ 45%

≥ 25%
A trecut testul

(Atunci când s-a utilizat documentaţia tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38) Cerinţele pe care le respectă
produsul:
Fără relevanţă
10. Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată de la punctul 9. Această
declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

_________________
Marcel Strobel
(director management de produs)
Künzelsau, 13.08.2014

_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Reprezentant legal - director pentru calitate)
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