YTELSESERKLÆRING
LE_0892165_00_M_Akryltetningsstoff
Dette er en versjon som er oversatt fra tysk. Skulle det oppstå tvil, gjelder den tyske originalen.
1. Entydig kode for produkttypen:
Akryltetningsstoff
Art.-nr. 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Type-, batch- eller serienummer eller en annen merking for identifisering av byggeproduktet i henhold til artikkel 11, avsnitt 4:
Batchnummer: se pakning
3. Bruksformål som er fastsatt av produsenten eller foresett bruksformål for byggeproduktet i henhold til gjeldende harmonisert teknisk
spesifikasjon:
Fugetetningsmaterialer for fassadeelementer
EN 15651-1:F- INT
4. Navn, registrert varenavn eller registrert merke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11, avsnitt 5
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. Eventuelt navn og kontaktadresse til den som er autorisert til å utføre oppgaver i henhold til artikkel 12, avsnitt 2:
Ikke relevant
6. System eller systemer til vurdering og kontroll av ytelsesbestandigheten til byggeproduktet i henhold til vedlegg V:
System 4
System 3 for brannatferd
7. I tilfelle ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt som omfattes av en harmonisert standard:
Det notifiserte stedet SKZ TeConA GmbH (1213) har gjennomført kontrollen angående brannatferd iht.
system 3 og de har funnet følgende: Kontrollrapport
8. I tilfelle ytelseserklæringen gjelder et byggeprodukt som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant
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9. Erklært ytelse:
Kondisjonering: Prosess A (iht. ISO 8339)
Bærematerial: Mørtel M2 (uten primer)
Vesentlige kjennetegn

Ytelse

Harmonisert teknisk spesifikasjon

Brannatferd

Klasse E

Frigjørelse av helse- og miljøfarlige
kjemikalier

Se Sikkerhetsdatablad

Ståevne

≤ 5 mm
EN 15651-1:2012

Volumtap
Trekkatferd
(dvs. elastisitet):
- Etter dypping i vann (ved 23°C),
(plastisk)
Varighet

≤ 45%

≥ 25%
Bestått

Hvis den spesifikke tekniske dokumentasjonen ble brukt i henhold til artikkel 37 eller 38, kravene som produktet oppfyller:
Ikke relevant
10. Ytelsen til produktet i henhold til nummer 1 og 2 tilsvarer den erklærte ytelsen i henhold til nummer 9. Produsenten har alene
ansvaret for opprettelse av denne ytelseserklæringen i henhold til nummer 4.
Undertegnet for produsenten og på vegne av produsenten:

_________________
Marcel Strobel
(leder produktmanagement)
Künzelsau, 13.08.14

_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(prokurist- leder kvalitet)
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