PERFORMANS BEYANI
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Bu metin, Almanca dilinden yapılmış bir çeviridir. Şüpheli durumlarda Almanca orijinal metin geçerli
olacaktır.
1. Ürün tipinin açık kodu:
Akrilik mastik
Ürün No. 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Yapı ürününün teşhisi için 11. madde, 4. fıkraya göre tip, parti ve seri numaraları veya başka bir karakteristik işaret:
Parti numarası: bkz. ambalaj
3. Yapı ürününün, uygulanabilen uyumlandırılmış teknik niteliklere göre üretici tarafından öngörülmüş olan kullanım amacı veya
öngörülmüş olan kullanım amaçları:
Cephe elemanları için derz dolgu malzemeleri
EN 15651-1:F- INT
4. 11. madde, 5. fıkraya göre üreticinin adı, tescilli ticari adı veya tescilli markası ve iletişim adresi:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. Gereğinde, 12. madde, 2. fıkradaki görevlerle görevlendirilmiş vekilin adı ve iletişim adresi:
Önemli değil
6. Yapı ürününün Ek V'e göre performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve kontrolü için sistem veya sistemler:
Sistem 4
Yangın tutumu için Sistem 3
7. Uyumlandırılmış bir standardın kapsamına giren bir yapı ürünü ile ilgili performans beyanı durumunda:
Akredite SKZ TeConA GmbH (1213), yangın tutumu açısından kontrolü Sistem 3'e göre yapmış ve aşağıdaki
tespitte bulunmuştur: Test raporu
8. Kendisi için bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış olan bir yapı ürünü ile ilgili performans beyanı durumunda:
Önemli değil
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9. Beyan edilen performans:
Kullanıma hazırlama: Yöntem A (ISO 8339'a göre)
Taşıyıcı materyal: Harç M2 (Primersiz)
Önemli özellikler

Performans

Uyumlandırılmış teknik nitelik

Yangındaki tutum

Sınıf E

Sağlığa ve/veya çevreye zararlı
kimyasalların açığa çıkması

Bkz. Güvenlik bilgi formları

Yük altında stabilite

≤ 5 mm

Hacim kaybı

≤ 45%

EN 15651-1:2012
Çekmeye dayanma tutumu
(yani genleşme tutumu):
- Suya daldırıldıktan sonra
(23°C'de), (Plastik)
Dayanıklılık

≥ 25%
Başarılı

37. veya 38. maddeye göre özel teknik belgeler kullanıldıysa, ürünün yerine getirdiği beklentiler:
Önemli değil
10. Numara 1 ve 2'ye göre ürünün performansı 9 numaraya göre beyan edilmiş olan performansa uygundur. Bu performans
beyanının hazırlanmasından sorumlu 4 numaraya göre sadece üreticidir.
Üretici için ve üretici adına imzalayan:

_________________
Marcel Strobel
(Ürün yöneticisi)
Künzelsau, 13.08.2014

_________________
Dr.-Müh. Siegfried Beichter
(İmzaya yetkili Kalite yöneticisi)
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