PRESTANDADEKLARATION
i enlighet med Bilaga III till förordning (EU) nr. 305/2011
för produkten HAVOSIL
DoP-Nr. 15651-1-14-64
1. Unik identifieringskod för produkttypen:
EN 15651-1:2012: Typ F Ext-Int CC 25LM
2. Typ-, sats- eller tillverkningsnummer eller en annan beteckning som identifierar byggvaruprodukten i enlighet
med artikel 11, punkt 4:
Satsnummer: se produktförpackningen
3. Av tillverkaren avsedd användning eller avsedda användningar av byggvaruprodukten i enlighet med den
tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen:
Fogmassa för fasader, interiört och exteriört, för kalla klimat
4. Namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och kontaktadress till tillverkaren i enlighet med
artikel 11, punkt 5:
Havocolor GmbH, Am Steinacker 8, DE-63454 Hanau
5. I förekommande fall, namn och kontaktdata för behörig person som ansvarar för uppgifterna i enlighet med
artikel 12, punkt 2:
ej relevant
6. System för utvärdering och kontroll av angivna prestanda för byggvaruprodukten i enlighet med Bilaga V:
System 3 plus 3
7. I fall då prestandadeklarationen avser en byggvaruprodukt, som omfattas av en harmoniserad standard:
Ett anmält organ, MPA-NRW, NB 0432, har fastställt produkttypen utgående från en typprovning enligt
System 3 och utfärdat en provningsrapport.
8. I fall då prestandadeklarationen avser en byggvaruprodukt för vilken ett Europeiskt tekniskt bedömningsdokument har utfärdats:
ej relevant
Utgåva 01 / 2015

9. Deklarerade prestanda
Konditionering: Metod B bärmaterial: Betong med primer
Väsentliga egenskaper

Prestanda

Brandegenskaper

Klass E:

Frigörande av miljö- och hälsofarliga ämnen

NPD

Flytmotstånd (EN ISO 7390)

< 3 mm

Volymförlust (EN ISO 10563)

< 10 %

Draghållfasthet under förspänning
(EN ISO 8340)

Godkänd (NF)

Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid
variabel temperatur (EN ISO 9047)

Godkänd (NF)

Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper efter
vattenpåverkan och vid bibehållen utdragning
(EN ISO 10590)

Godkänd (NF)

Elastisk återhämtning (EN ISO 7389)

> 70 %

Harmoniserad teknisk specifikation

EN 15651-1:2012

Draghållfasthet (EN ISO 8339)
Sekantmodul vid +23 °C

< 0,4 MPa

Sekantmodul vid -20 °C

< 0,6 MPa

Sekantmodul vid -30 °C

< 0,9 MPa

Draghållfasthet under förspänning vid - 30 °C
(EN ISO 8340)

Godkänd (NF)

Vidhäftning över tid.

Godkänd (NF)

10. Produktens prestanda i enlighet med punkterna 1 och 2 motsvarar deklarerade prestanda enligt avsnitt 9.
Ansvarig för denna prestandadeklaration är tillverkaren ensam i enlighet med avsnitt 4.

Undertecknat för och på uppdrag av Havocolor GmbH
Hanau, 5 juli 2016
Företagsledningen

