PRESTANDADEKLARATION
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Denna version är översatt från tyska. I tveksamma fall gäller originalet på tyska.
1. Produkttypens unika identifikationskod:
Akryltätmassa
Art.-nr. 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Typ-, batch- eller serienummer eller annat kännetecken för identifiering av byggprodukten enligt artikel 11.4:
Batchnummer: se förpackning
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen,
såsom förutsett av tillverkaren:
Fogtätningsmaterial för fasadelement
EN 15651-1:F- INT
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Ej relevant
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 4
System 3 för branduppförande
7. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Det notifierade organet SKZ TeConA GmbH (1213) har genomfört brandklassning enligt System 3 och
fastställt följande: Provningsrapport
8. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
Ej relevant
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9. Deklarerad prestanda:
Konditionering: Metod A (enligt ISO 8339)
Bärmaterial: Bruk M2 (utan primer)
Väsentliga egenskaper

Prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation

Branduppförande

Klass E

Frisättning av hälso- och/eller
miljöfarliga kemikalier

Se säkerhetsdatablad

Stabilitet

≤ 5 mm
EN 15651-1:2012

Volymminskning
Dragförhållande
(dvs töjningsförhållande):
- Efter doppning i vatten (vid
23°C), (plastiskt)
Varaktighet

≤ 45%

≥25%
Uppfylls

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer:
Ej relevant
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna
prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknad för tillverkaren och på tillverkarens vägnar av:

_________________
Marcel Strobel
(Chef Produkthantering)
Künzelsau, 2014-08-13

_________________
Dr.-ing. Siegfried Beichter
(Prokurist - Chef Kvalitet)
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