IZJAVA O IZVEDBI
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
To besedilo je prevod iz nemščine. V primeru dvoma velja nemški izvirnik:
1. Edinstvena identifikacijska koda tipa proizvoda:
Akrilni kit
Št. art. 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Številka tipa, šarže ali serijska številka ali neka druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po 11. členu, 4. odstavka:
Številka šarže: glej embalažo
3. Namenska uporaba, predvidena s strani proizvajalca, ali uporabe gradbenih proizvodov, v skladu z usklajenimi tehničnimi
specifikacijami:
Fugirne mase za fasadne elemente
EN 15651- -1:F-INT
4. Naziv, vpisani trgovski naziv ali vpisana znamka in kontaktni naslov proizvajalca po 11. členu, 5. odstavka:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. V danem primeru ime in kontaktni naslov pooblaščenega predstavnika, ki ima nalog za izvrševanje nalog po 12. členu, 2.
odstavka:
Ni pomembno
6. Sistem ali sistemi ocene in preverjanje izvedbe gradbenih proizvodov po prilogi V:
Sistem 4
Sistem 3 za požarne lastnosti
7. V primeru izdaje izjave o izvedbi, ki zadeva gradbeni proizvod, ki je vsebovan v usklajeni normi:
Priglašeni organ SKZ TeConA GmbH (1213), je izvedel preskus glede požarnih lastnosti po sistemu 3 in izdal
sledeče: Poročilo o preskusu
8. V primeru izdaje izjave o izvedbi, ki zadeva nek gradbeni proizvod, za katerega je izdana evropska tehnična ocena:
Ni pomembno
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9 Deklarirana izvedba:
Priprava: Postopek A (v skladu z ISO 8339)
Nosilni material: Malta M2 (brez temeljnega premaza)
Bistvene značilnosti

Izvedba

Požarne lastnosti

Razred E

Sproščanje strupenih kemičnih snovi
in/ali snovi, ki so škodljiva za
okolje

Glejte varnostni podatkovni
list

Stabilnost

≤ 5 mm

Izguba prostornine
Ravnanje potiska
(npr. raztezanje):
- Po potopitvi v vodi (pri 23 °C),
(plastika)
Trajnost

Usklajene tehnične specifikacije

EN 15651-1:2012

≤ 45%

≥ 25%
v redu

Če se je po 37. ali 38. členu uporabljala specifična tehnična dokumentacija, zahteve, ki jih proizvod izpolnjuje:
Ni pomembno
10 Izvedba proizvoda po številki 1 in 2 je v skladu s potrjeno izvedbo po številki 9. Za izdajo te izjave o izvedbi je odgovoren sam
proizvajalec po številki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

_________________
Marcel Strobel
(Vodja produktnega managementa)
Künzelsau, 13.8.2014

_________________
Dr. inž. Siegfried Beichter
(Prokurist – vodja za kakovost)
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