ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
В съответствие с Приложение ІІІ от Регламент (ЕС) № 305/2011
Наименование на продукта

VANDEX BB 75
№ 005
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
EN 1504-3:ZA.1a
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се
идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
партиден номер: посочен на опаковката на продукта
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с
приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
СС фин разтвор за конструктивни ремонти
(на база на хидравличен цимент)
Ръчно полагане (3.1)
Полагане чрез пръскане (торкретиране) (3.3)
Ремонт и възстановяване на компрометиран или карбонизиран бетон (7.2)
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и
адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 19-23
DE 21493 Schwarzenbek
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието
пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в
приложение V:
Система 2+
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
EN 1504-3, Система 2+:
Нотифицираният орган

идентификационен номер 0761
извърши първоначална проверка на производствената площадка и на
производствения контрол в предприятието и непрекъснато наблюдение, преценка и
оценка на производствения контрол в предприятието по Система 2+ и издаде
Сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието
0761-CPR- 0111
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8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен
продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
не е приложимо
9. Декларирани експлоатационни показатели:
Съществени характеристики

Експлоатационни
показатели

Якост на натиск
Съдържание на хлорни йони
Адхезия
Устойчивост на карбонизация
Модул на еластичност
Термична съвместимост
Част 1: цикли на замръзване
Част 4: сухи термични цикли
Капилярна абсорбция
Реакция на огън
Опасни вещества

клас R3 ≥ 25 MPa
≤ 0,05%
≥ 2,0 MPa
отговаря
≥ 20 GPa

Хармонизирана
техническа
спецификация

EN 1504-3:2005
≥ 2,0 MPa
≥ 2,0 MPa
≤ 0,5 kg/m2.h0.5
клас A1
в съответствие с 5.4

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват
на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на
отговорността на производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

Schwarzenbek, 01.07.2013

Christian Biner, Управител

Редакция: юли 2013
Приложение: Сертификат за производствен контрол
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