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1.

Уникален идентификационен код на типа продукт:
Силикон за стъкло и аквариуми GLOBUS 310 ml

2.

Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се
идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Номер на партида: виж опаковката

3.

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:
Уплътнител за интериорно или екстериорно приложение, върху стъклени повърхности.

4.

Строителен продукт съгласно приложимите хармонизирани спецификации:
EN 15651-1:2012: Тип F-EXT-INT-CC: КЛАС 20 LM

5.

Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес
за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Талин
ЕСТОНИЯ

6.

Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Неприложимо (виж 5)

7.

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:
Система 3 за типовото изпитване. / Система 4 за реакцията на огън

8.

В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт,
обхванат от хармонизиран стандарт:
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (нотифициран орган № 1292) е
извършил типово изпитване съгласно система 3 и е издал тестови доклади.
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9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики:

Реакция на огън
Отделяне на химикали, вредни за
здравето и околната среда
Водо- и въздухонепроницаемост, изразени като:

•
•
•
•

•
•

Експлоатационни
показатели:

Клас F
Неустановени
експлоатационни
показатели

Устойчивост на стичане
Загуба на обем
Якост на опън при продължително
натоварване на опън
Адхезия/кохезия при продължително
натоварване на опън след потапяне във
вода

≤ 3 mm
≤ 10 %
Безотказно

Адхезия/кохезия при променливи температури

Безотказно

Микробиологичен растеж

Хармонизирана
техническа
спецификация

EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012

Безотказно

2

Трайност:
Издържал
Обуславящ метод В / Тестван върху алуминий, без грунд
10. Декларация:
Експлоатационните показатели на този продукт съответстват на декларираните
експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се
издава изцяло на отговорността на производителя.
Подписано за и от името на производителя от:

Margus Matsal
Продуктов Мениджър
13619 Талин, Естония

