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IZJAVA O LASTNOSTIH 

 LE_089285931_01_M_Silikon Neutral 

To besedilo je prevod iz nemščine.  

Ob dvomu velja nemški izvirnik. 

 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka:  

Nevtralni silikon 

Št. art. od 089285931 do 0892859351 in 089285951, 089285952 ter 0892859527  

 

EN 15651- 1: F EXT-INT 

 

2. Številka tipa, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega izdelka po 11. členu, 4. odstavek:  

Številka šarže: glejte embalažo 

 

3. Proizvajalčev predvideni namen uporabe ali predvideni nameni uporabe gradbenega izdelka skladno z uporabljenimi 

harmoniziranimi tehničnimi specifikacijami:  

Fugirne tesnilne mase za fasadne elemente 

EN 15651-1: F EXT-INT 

4. Ime, zaščiteno trgovsko ime ali zaščitena znamka in kontaktni naslov proizvajalca po 11. členu, 5. odstavek: 

Würth International AG 

Aspermontstrasse 1 

CH-7000 Chur, Švica 

 

5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je zadolžen za naloge po 12. členu, 2. odstavek:  

Ni ustrezno 

 

6. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti gradbenih izdelkov po prilogi V:  

Sistem 3  

Sistem 3 za požarne lastnosti 

7. Pri izjavi o lastnostih, ki zadeva gradbeni izdelek, ki ga zadeva harmonizirani standard:  

Priglašeni organ SKZ – TeConA GmbH (1213), je izvedel tipski preizkus požarnih lastnosti po sistemu 3. 

8. Pri izjavi o lastnostih, ki zadeva gradbeni izdelek, za katerega je izdana evropska tehnična ocena: 

Ni ustrezno 

 

9. Navedena lastnost:  

Priprava: postopek A (skladno z ISO 8340) 

Nosilni material: aluminij brez temeljnega premaza, steklo brez temeljnega premaza 
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Bistvene značilnosti Lastnost Harmonizirana tehnična specifikacija 

Požarne lastnosti (EN 13501) Razred E 

EN 15651-1: 2012 

Sproščanje zdravju in/ali okolju škodljivih 

kemikalij 

Glejte varnostni 

podatkovni list 

Odpornost proti tečenju (ISO 7390) ≤ 2 mm 

Izguba prostornine (ISO 10563) ≤ 30 % 

Natezne lastnosti (tj. raztezne lastnosti) pri 

vzdrževanem raztezku po potopitvi v vodo 

(ISO 10590) 

Brez odpovedi (60 

%) 

Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezku 

(ISO 8340) 

Brez odpovedi (60 

%) 

Trajnost Ustrezno 

 

Zahteve, ki jih izpolnjuje izdelek, če je bila skladno s členoma 37 in 38 uporabljena posebna tehnična dokumentacija:   

    

Ni ustrezno 

10. Izvedba proizvoda po številki 1 in 2 je v skladu s potrjeno izvedbo po številki 9. Za izdajo te izjave o izvedbi je odgovoren sam 

proizvajalec po številki 4.  

 

Podpis za proizvajalca in v njegovem imenu: 

Würth International AG 

  

 

 

_________________   _________________ 

Gerd Rössler    Leander Hein 

Generalni direktor                 Vodja izdelka 

Chur, 6. 4. 2019 

  

 

 


