PEINTURES – VERVEN - COATINGS

ISO 9001 quality system certified

N° entreprise : BE 0463 465 70

DECLARATION
OF PERFORMANCE
DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
No.
14-005-001
Nr 14-005-004
Zgodnie
z Załącznikiem
III do
(UE)Nr.
nr 305/2011
In accordance
with Annex
IIIrozporządzenia
of regulation (EU)
305/2011
(wymagania
dotyczące
wyrobów
budowlanych)
(Construction
Products
Regulation)
kod identyfikacyjny
typu wyrobu:
1. Niepowtarzalny
Unique identification
code of the product-type:
RD-ELASTOFLEX
RD-ELASTOFLEX
2. Type,
Numerbatch
typu, partii
or serial
lub serii
number
lub jakikolwiek
or any other
inny
element
element
allowing
umożliwiający
identification
identyfikację
of the wyrobu
construction
budowlanego,
product as
wymagany
requiredzgodnie z art.
11 ust. 4: to Article 11(4):
pursuant
Each delivery
the product
is identified
by the
name: RD-ELASTOFLEX
Każda
dostawaof
produktu
oznaczona
jest nazwą:
RD-ELASTOFLEX
iand
numerem
partii
by the batch number
producenta
zamierzoneproduct,
zastosowanie
lub zastosowania
wyrobu budowlanego
zgodnie
z mającą
3. Przewidziane
Intended use przez
or uses
of the construction
in accordance
with the applicable
harmonised
technical
zastosowanie as
zharmonizowaną
specyfikacją
techniczną:
specification,
foreseen by the
manufacturer:

Protection
coating powierzchniowej
for concrete surface
submitted
to external
not nie
submitted
to działaniu
Wyrób do ochrony
betonu
poddanego
na dziainfluence
łania zewnand
ętrzne,
poddanego
ruchu and
drogowego
oraz dzia
łaniu wody,
z zasadami
1.3,
8.3 zdefiniowanymi
traffic
water applied
according
to zgodnie
the principles
1.3, 2.3
or 2.3
8.3 lub
as defined
in EN-1504- w EN-1504-9:
2011
9:2011
Name, registered
trade
name
or registered
trade mark
and
contact oraz
address
the manufacturer
as required
4. Nazwa,
zastrzeżona
nazwa
handlowa
lub zastrzeżony
znak
towarowy
adresofkontaktowy
producenta,
wymagany
zgodnie
z art.
11 ust.11(5):
5:
pursuant
to Article
DOTHEE
S.A.
DOTHEE S.A.
19
Rue Ernest
Ernest Matagne,
Matagne,19
5330 Assesse
Assesse
Belgia
Blegium
E-mail: info@dothee.com
E-mail:
info@dothee.com
Tel: +32(0)83 23
Tel:+32(0)83
23 38
38 00
00
Strona www: www.dothee.com
Website: www.dothee.com
5. W
Where
stosownych
applicable,
przypadkach
name and
nazwa
contact
i adres
address
kontaktowy
of the upoważnionego
authorised representative
przedstawiciela,
whose
którego
mandate
pełnomocnictwo
covers the tasks
obejmuje
specified zadania
in Articleokreślone
12(2): w art. 12 ust. 2:
Nie
Not dotyczy
applicable
6.
systemy oceny
i weryfikacji
stałości
właściwości
użytkowych
wyrobu budowlanego
określone product
w załączniku
6. System
Systemlub
or systems
of assessment
and
verification
of constancy
of performance
of the construction
as V:
set out in Annex V:
AVCP
AVCP system
system2+
2+
7.
właściwości
użytkowych
dotyczącej
wyrobu budowlanego
objętegobynormą
zharmonizowaną:
7. W
In przypadku
case of thedeklaracji
declaration
of performance
concerning
a construction
product covered
a harmonized
standard:
Notified body BCCA with identification number CPR/0749, performed initial inspection of the
Jednostka
notyfikowana
CONSTRUCTION
CERTIFICATION
ASSOCIATION
ASBL)
manufacturing
plant andBCCA
of the(BELGIAN
factory production
control and
performs continuous
surveillance,
o numerze identyfikacyjnym CPR/0749, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego
assessment and evaluation of factory production control under AVCP system 2+ and issued a certificate
i zakładowej kontroli produkcji, pełni ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli
of conformity of the factory production control.
produkcji w systemie AVCP 2+ oraz wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.
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Deklarowane
Właściwości
8. Declared
performance:

Essential
characteristics
Zasadnicze
charakterystyki

Performanceużytkowe
Właściwości

(1)
(1)
Skurcz
Linearliniowy
shrinkage
NPD
NPD
(1) (1) NPD
Wspó
łczynnik of
rozszerzalno
ści liniowej
Coefficient
linear expansion
NPD
(1)żowe(1)
Nacinanie
krzy
NPD
Cross cut
NPD
Przepuszczalno
>>50
Permeability ść
to CO
CO22
50mm
Przepuszczalno
ść
pary
wodnej
Klasa
Water vapour permeability
ClassI (<5m)
I (<5m)
2 . h0,5 0,5
Absorpcja
Capillarykapilarna
absorption
i przepuszczalno
and
ść <<0,1
0,1kg/m
kg/m²
.h
pary
wodnej
permeability to water
Kompatybilno
ść cieplna(1) (1)
≥≥1,0
Thermal compatibility
1,0
(1)
Odporno
ść na szok
termiczny
(1)
≥≥ 1,0
Resistance
to thermal
shock
1,0
(1) (1)
Odporno
ść chemiczna
Chemical
resistance
NPD
NPD
(2)(1) (2)
Zdolno
śćbridging
do mostkowania
Klasa
Crack
ability (1)rys
ClassBB3.1
3.1
2
Przyczepno
przy odrywaniu
(pull-off)
≥≥0,8
Adhesionśćstrength
by pull-off
test
0,8N/mm
N/mm²
NPD
Reakcja
na ogie
ń
Reaction
to fire
NPD
(1) (1)
NPD
Odporno
ść na poślizg
Skid resistance
NPD
(1)
(1)
Sztuczne
Brak
widocznych
uszkodzeń
Artificialstarzenie
weathering
No visual
defects
(1) (1)
WAntistatic
łaściwości behaviour
antystatyczne
NPD
NPD
(1) (1)
Przyczepno
mokrego
betonu
NPD
Adhesionśćondowet
concrete
NPD
Substancje
niebezpieczne
Zgodne
z 5.4
normy
Dangerous substances
Conform
to 5.4
of EN
EN 1504-2:2004
1504-2:2004

Zharmonizowana
Harmonised technical
specyfikacja
techniczna
specification

EN 1504-2:2004

9. The
Właściwości
użytkowe
wyrobu
określone
w pkt
1 i 2 są1 zgodne
właściwościami
9.
performance
of the
product
identified
in points
& 2 is inz conformity
with użytkowymi
the declareddeklarowanymi
performance in point
w punkcie
8. Niniejsza
deklaracja właściwości
użytkowych
wydana
zostaje naofwyłączną
odpowiedzialność
8.
This declaration
of performance
is issued under
the sole
responsibility
the manufacturer
identifiedproducenta
in point 4.
określonego w punkcie 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Podpisano w imieniu producenta przez:

Assesse, 18 maja 2018

Duchenne Jacky

Quality Manager
th May 2018
Assesse,18
18maja
Assesse,
2018

...............................................................................................................................
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