ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθμ. RD-02-20-1 / 02.05.2015
№ 003
1.

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Ceresit СТ 17

2.
Εθνικές προδιαγραφές (εντολή υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων
Έργων, εθνική νομοθετική πράξη), τεχνικές προδιαγραφές (εθνικά πρότυπα, τεχνική έγκριση
της Βουλγαρικής Δημοκρατίας) που ισχύουν για το προϊόν δομικών κατασκευών:
ТС001 - Αστάρι βαθιάς διείσδυσης
3.
Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τις
εθνικές προδιαγραφές, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Ενισχυτικό αστάρι για την απομάκρυνση της υγρασίας σε τοίχους και δάπεδα
4.
Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του
κατασκευαστή και τόπος κατασκευής:
HENKEL BULGARIA OPERATIONS EOOD, Μιρόβιανε, 1289 Σόφια
5.
Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (όπου
εφαρμόζεται):
Δεν εφαρμόζεται
6.
Όνομα του προσώπου αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις εθνικές προδιαγραφές
(όπου εφαρμόζεται):
RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS - πρωτόκολλο δοκιμασίας υπ’
αριθμ. 774/28.07.2008
(πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πρωτόκολλα δοκιμών / υπολογισμών (κατά περίπτωση)
7.

Δηλούμενες επιδόσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά
Μέγιστο μέγεθος κόκκου
Περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες
Πυκνότητα

Επίδοση
λεπτό <100 μm
περίπου 5 %
περίπου 1.0 kg/l

Εναρμονισμένη
τεχνική/προδιαγραφή
Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ
(БДС) EN 1524
Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ
(БДС) EN ISO 3251
Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ
(БДС) EN ISO 2811-1

Σημειώσεις:
1.
Η στήλη 1 περιλαμβάνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στις εθνικές
προδιαγραφές, σύμφωνα με το σημείο 2 για την προβλεπόμενη χρήση που αναφέρεται στο
σημείο 3.
2.
Στη στήλη 2 καταγράφονται οι δηλούμενες επιδόσεις που εκφράζονται ως επίπεδα ή
κλάσεις ή ως περιγραφή του εκάστοτε ουσιώδους χαρακτηριστικού που περιέχεται στη στήλη 1.
3.
Στη στήλη 3 αναφέρεται χρονολογημένη αναφορά στην εναρμονισμένη
τεχνική/προδιαγραφή για τον υπολογισμό / καθορισμό του δείκτη της στήλης 2.
8.
Οι επιδόσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως αναφέρεται στο σημείο 1
συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις του σημείου 7.
Αυτή η δήλωση επιδόσεων του προϊόντος δομικών κατασκευών εκδίδεται με αποκλειστική
ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται στο σημείο 4 ή του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου που αναγνωρίζεται στο σημείο 5.
Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:
Eng. Yordanka Zheleva
Διευθυντής Ποιότητας
Σόφια, 01.07.2016

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Dr. Eng. Anastas Gerasimov
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης

