Deklaracja właściwości użytkowych
Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011
FLEXPROOF
Nr FX/1/2017
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FLEXPROOF
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
Numer partii- patrz oznakowanie produktu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikację techniczną:
Uszczelniacz do elementów fasad
EN-15651-1: F-EXT-INT-CC
Uszczelniacz do posadzek przeznaczonych do ruchu pieszych
EN-15651-4:PW-EXT-INT
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5:
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
5. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, który otrzymał
upoważnienie na realizację zadań określonych w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
6. System lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
zgodne z załącznikiem V:
System 3 dla badań typu
System 3 dla reakcji na ogień
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną:
PN-EN 15651-1:2012
PN-EN 15651-4:2012
Jednostka notyfikowana: 4Ward Testing, NB 2538 przeprowadziła badania typu zgodne z
systemem 3

8. Deklarowane właściwości użytkowe
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Zaprawa cementowa

Zasadnicze charakterystyki
Reakcja na ogień

Emisja substancji chemicznych
niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska

Wodoszczelność i gazoszczelność
Odporność na spływanie
Utrata objętości
Właściwości mechaniczne przy stałym
wydłużeniu
Właściwości mechaniczne przy stałym
wydłużeniu po 4 dniach zanurzenia w
wodzie
Właściwości adhezyjno-kohezyjne po
ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne
światło
Właściwości mechaniczne przy stałym
wydłużeniu po zanurzeniu w słonej wodzie
Wytrzymałość na rozdzieranie
Trwałość

Właściwości
użytkowe
Klasa E

NPD

Norma zharmonizowana
EN 15651-4: 2012

EN 15651-4: 2012

1 mm
≤ 7%
NF
NF
NF

EN 15651-1: 2012
EN 15651-4: 2012

NF
NF
Spełnia
wymagania

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
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