Deklaratë Performance (DOP)
Emri i produktit
RÖFIX AS 345
Deklarimi i numrit të performancës dhe kodit unik të identifikimit të llojit të produktit
281901
Lloji i produktit
Hidroizolues
Qëllimi i përdorimit
Produkt çimentoje i rrjedhshëm për përpunim, i papërshkueshëm nga uji, me veti të përmiresuara kundrejt
plasaritjeve në temperatura të ulta, si dhe rezistent ne kontakt me ujë me klor, për përdorim nën pllaka
qeramike dhe pllaka në ambjent të jashtëm dhe të brendshëm (të ngjitura me material ngjitës C2 sipas
EN12004).
Prodhuesi
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis
Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës
Sistemi 3
Organi çertifikues
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
1119
Ka kryer testimin e produktit për të tëra karakteristikat sipas sistemit 3 dhe në vijim është lëshuar:
Raporti testimit Nr.: P 8041-1
Performanca e deklaruar
Karakteristikat kryesore

Performanca

Specifikime teknike
të harmonizuara

Forca fillestare në lidhje

≥ 0,5 N/mm²

Forca në lidhje/ ngjitje pas
kontaktit me ujin

≥ 0,5 N/mm²

EN 14891 / EN 10627: 2002

Forca në ngjitje pas vjetëri- ≥ 0,5 N/mm²
mit termik
Forca në lidhje/ ngjitje pas
proçesit ngrirje- shkrirje

≥ 0,5 N/mm²

Forca në lidhje/ ngjitje pas
kontaktit me ujin e ftohtë.

≥ 0,5 N/mm²

Forca në lidhje/ ngjitje pas
kontaktit me ujin e klorit

≥ 0,5 N/mm²

Përshkueshmëria e ujit

Nuk ka depërtim të ujit

Tejkalimi i plasaritjeve në
kushte normale +20 °C

≥ 0,75 mm asnjë dëmtim

Tejkalimi i plasaritjeve në
temperatura të ulëta -5 °C

≥ 0,75 mm asnjë dëmtim
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Performanca e produktit për të cilin është lëshuar kjo deklaratë performance përkon me performancën e deklaruar. Përgjegjës për përgatitjen e kësaj performance është vetëm prodhuesi i përshkruar
këtu.
Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit:
Dipl. Betriebswirt Thorsten Biba und Aurora Gjinollari
Emri dhe funksioni

Röthis, 2022-01-10
Vendi dhe data e lëshimit
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Nënshkrimi

