DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 0074
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: KERABUILD EPOFILL
2. Utilizări preconizate: Produse de injectare pentru umplerea elastică a fisurilor U(F1)W(2)(1/2)(5/30)(1)
3. Fabricant: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia
4. Sistemele de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 2+
5. Standard armonizat: EN 1504-5:2005 + A1:2013
Organisme notificate: S.G.S Italia Nr.1381
6. Performanțe declarate:
Caracteristici esenţiale
Aderenta prin smulgere directa
Aderenta prin forta taietoare oblica

Performanţă
Cedarea coeziva a substratului
Cedare monolitica

Substanțe non-volatile

> 95%

Temperatura de tranzitie vitroasa

> 40°C

Lucrabilitate

Durabilitate
Comportarea la coroziune
Degajarea de substanţe periculoase

Lăţimea fisurilor: ≥ 0,2 mm Starea
de umezeală a fisurilor: umedă sau
uscată
Pass
Se admite că nu există efecte de
coroziune
Vezi fișa cu date de securitate

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe
declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Romano Sghedoni
În Sassuolo, la 18/05/2020
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DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 0074
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: KERABUILD EPOFILL U(F1)W(2)(1/2)(5/30)(1)
2. Utilizări preconizate: Ancorarea barelor de armătură din oţel
3. Fabricant: Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia
4. Sistemele de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 2+
Sistem 3 pentru reactie la foc
5. Standard armonizat: EN1504-6:2007
Organisme notificate: S.G.S Italia Nr.1381
Ist. Giordano Nr. 0407
6. Performanțe declarate:
Caracteristici esenţiale

Performanţă

Reactie la foc

C-s1,d0

Deformaţia la smulgere

≤ 0,6 mm

Deformaţia corespunzătoare curgerii lente la tracţiune

≤ 0,6 mm

Temperatura de tranzitie vitroasa
Degajarea de substanţe periculoase

≥ 45°C
Vezi fișa cu date de
securitate

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe
declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul
(UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Romano Sghedoni
În Sassuolo, la 18/05/2020
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