Η αριστεία είναι το πάθος μας
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
Όνομα προϊόντος: CERESIT CT 74
№ 00264
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
ΣΤΑΝΤΑΡ (BDS) EN 15824 κονίαμα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ

2. Τύπος, παρτίδα, αριθμός σειράς ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο επιτρέπει την ταυτοποίηση του
προϊόντος δομικών κατασκευών όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 4:
Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία
3. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την
εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Σιλικονούχος εξωτερικός σοβάς «κοκκώδους» δομής με βάση οργανικό συνδετικό υλικό
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή,
όπως απαιτείται από το άρθρο 11, παράγραφος 5:
Henkel Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Βαρσοβία, Πολωνία Κατασκευάστηκε στο
εργοστάσιο του Stąporkow, Πολωνίας
5. Όπου είναι εφαρμόσιμο, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του
προϊόντος δομικών κατασκευών, όπως τίθεται στο παράρτημα V:
σύστημα 4
7. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών που καλύπτεται από
εναρμονισμένο πρότυπο:
Το Εργαστήριο Centralne Laboratorium Badaweze, Henkel Polska, Stąporkow, Πολωνία, διεξήγαγε
δοκιμή του τύπου κατά το σύστημα 4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824: 2009 και εξέδωσε έκθεση
δοκιμής.
8. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν δομικών κατασκευών, για το οποίο έχει
εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
9. Δηλούμενες επιδόσεις:
Ουσιώδη χαρακτηριστικά
Αντίδραση στη φωτιά:
Πρόσφυση
Απορρόφηση νερού

Επίδοση
κλάση F
0,6 N/mm2
W2

Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
EN 13501-1
EN 15824

Διαπνοή
Θερμική αγωγιμότητα λ:
Αντίσταση

V2
0,61 W/(m.K)
NPD (δεν υπάρχουν στοιχεία)

Σε περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38 έχει χρησιμοποιηθεί ειδικός τεχνικός φάκελος, με τις
απαιτήσεις του οποίου συμμορφώνεται το προϊόν:
Δεν εφαρμόζεται
10. Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνονται με τις
δηλούμενες επιδόσεις του σημείου 9.
Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται
στο σημείο 4.
Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:
Mariusz Garecki
Επικεφαλής Ειδικός Ποιότητας και Εφαρμογής
Stąporków, στις 01/07/2013
(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Piotr Urynek
Διευθυντής Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

