ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 01247

2.

Уникален идентификационен код на типа
продукт:
Предвидена употреба / употреби:

3.

Производител:

1.

Ceresit CR 100

4.
Упълномощен представител:
5.
Система / системи за оценяване и проверка на
постоянството на експлоатационните показатели:
6a.
Хармонизиран стандарт:
Нотифициран орган / органи:
6b.
Европейски документ за оценяване:
Нотифициран орган / органи :
7.
Декларирани експлоатационни показатели:

Предпазване на бетона от проникване на вода (при
жилищни и промишлени, нови или стари сгради) във
вътрешни, външни, подземни или надземни стени,
резервоари и пр. – срещу водното налягане) – покритие
(A), с р е щ у п р о н и к в а н е ( 1 . 3 ) , контрол на влажността
(2.2.), увеличено съпротивление (8.2.)
Henkel Romania Operation srl
Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 78, Pantelimon, jud. Ilfov
неприложимо
Система 1
SR EN 1504-2:2005
CEPROCIM SA, NB 1830
неприложимо
неприложимо

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Линейно свиване
Коефициент на термично разширение
Срязване
Пропускливост на водни пари µ
Пропускливост на CO2
Термична съвместимост
Капилярна абсорбция и водопропускливост
Термична устойчивост
Химична устойчивост
Адхезия при скъсване
Запълване на пукнатини
Устойчивост на плъзгане
Изкуствено стареене
Антистатични свойства
Адхезия към мокър бетон
Отделяне на опасни вещества
Реакция на огън

≤ 0.3 %
NPD
NPD
клас I; Sp < 5 m
Sp > 50 m
без пукнатини
W < 0.1 kg/m2*h0.5
NPD
без видими дефекти
≥ 1,0 MPa
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
виж ИЛБ
Е

8. Подходяща и/или специфична техническа документация :

Хармонизирана техническа
спецификация

EN 1504-2:2004

EN 13501-1:2007+A1:2009

неприложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни
показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като
отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя:
Аурора Драголич
Ръководител „Контрол на качеството“

Емилия Дуца
Ръководител „AC PD EE Юг“

Букурещ, 20.03.2017 г.
(място и дата на издаване)

