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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0372 

 
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: HYPERFLEX PU 

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  

Σφραγιστικό υλικό για εξωτερική και εσωτερική χρήση, μη δομική: αρμοί 
προσόψεων, συμπεριλαμβανομένων περιοχών ψυχρών κλιμάτων. 

3. Κατασκευαστής: Kerakoll France - 25, avenue de l’Industrie 69960 Corbas - Γαλλία 

4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  

Σύστημα 3 
Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά 

5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-1:2012 

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):  

GINGER CEBTP, Αρ. 0074 

                                                                   Laboratoire National de metrologie et d'Essais, Αρ. 0071 

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις): 
EN15651-1  F-EX-INT-CC  (Κατηγορία 25 LM) 

Προεπεξεργασία: Μέθοδος Α   

Υπόστρωμα:  αλουμίνιο, χωρίς αστάρι 

 

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά Επίδοση 

Αντίδραση στη φωτιά Κατηγορία Ε 

Αντίσταση σε ροή  

Απώλεια όγκου 

Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επέκταση μετά από εμβύθιση σε 
νερό 

Μέτρο τέμνουσας για μη δομικά σφραγιστικά υλικά χαμηλού συντελεστή 
ελαστικότητας, χρησιμοποιούμενα σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα (-
30°C) 

Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επέκταση για μη δομικά 
σφραγιστικά υλικά, χρησιμοποιούμενα σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό 
κλίμα (-30°C) 

Αντοχή 

≤ 3 mm  

≤ 10%  

Επιτυχής 

≤ 0,9 MPa 

 

Επιτυχής 

Επιτυχής 

Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών Ανατρέξτε στο SDS 

 

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) 
επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: Etienne Guichard (Νόμιμος 
εκπρόσωπος) 

Corbas, στις 04/09/2020  
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0372 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: HYPERFLEX PU 

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  

Σφραγιστικό υλικό για αρμούς κίνησης σε δάπεδα για εσωτερική και εξωτερική 
εφαρμογή, για μη δομική χρήση, συμπεριλαμβανομένων περιοχών ψυχρών 
κλιμάτων. 

3. Κατασκευαστής: Kerakoll France - 25, avenue de l’Industrie 69960 Corbas - Γαλλία 

4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  

Σύστημα 3 
Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά 

5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 15651-4:2012 

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): GINGER CEBTP, Αρ. 0074 

                                                                       Laboratoire National de metrologie et d'Essais, Αρ. 0071 

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις): 
EN15651-4   PW-EXT-INT-CC  (Κατηγορία 25LM) 

Προεπεξεργασία: Μέθοδος Α   

Υπόστρωμα:  αλουμίνιο, χωρίς αστάρι 

 

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά Επίδοση 

Αντίδραση στη φωτιά Κατηγορία Ε 

Απώλεια όγκου ≤ 10% 

Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επέκταση  Επιτυχής 

Ιδιότητες πρόσφυσης / συνεκτικότητας σε διατηρούμενη επέκταση μετά από 
βύθιση σε νερό Επιτυχής 

Ιδιότητες πρόσφυσης / συνεκτικότητας σε διατηρούμενη επέκταση μετά από 
βύθιση σε αλμυρό νερό 

Μέτρο τέμνουσας για μη δομικά σφραγιστικά υλικά χαμηλού συντελεστή 
ελαστικότητας, χρησιμοποιούμενα σε αρμούς σε περιοχές με ψυχρό κλίμα (-
30°C) 

Επιτυχής 

 

≤ 0,9 MPa 

Ιδιότητες εφελκυσμού σε διατηρούμενη επέκταση για μη δομικά σφραγιστικά 
υλικά, χρησιμοποιούμενα σε αρμούς σε περιοχές ψυχρού κλίματος (-30°C) 

Αντοχή σε απόσχιση 

Επιτυχής 

Επιτυχής 

Αντοχή  Επιτυχής 

Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών Ανατρέξτε στο 
SDS 

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) 
επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: Etienne Guichard (Νόμιμος 
εκπρόσωπος) 

Corbas, στις 04/09/2020  
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