DoP-Nr.: V1102-5
Izjava o lastnostih
Datum izdaje: 01-06-2019
1.
2.
3.

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Identifikacija gradbenega proizvoda, v skladu s členom 11 (4)
Predvidena uporaba gradbenega izdelka:

VAEPLAN® V
Glej oznako na izdelku

4.

Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov
proizvajalca v skladu s členom 11(5):
ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema
naloge, opredeljene v členu 12(2):
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti
gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Organ za tehnično ocenjevanje z izjavo o lastnostih glede gradbenega
proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

IMPERBEL NV, Bergensesteenweg 32,
1651 LOT
Ni pomebno (glej 4)

5.
6.
7.

8.

V primeru izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je
bila izdana evropska tehnična ocena:

Večnamenska hidroizolacijska
mebrana za ravne in naklonske strehe

Sistem 2 +
MFPA Leipzig, priglašeni organ opravil
pregled kontrole proizvodnje v skladu s
sistemom 2+ in izda certifikat o
skladnosti kontrole proizvodnje n v °
0800 CRP 14125
Ni pomembno (glej 7)

9. Navedene tehnične lastnosti v skladu z EN 13956:2012
Bistvene značilnosti

Rezultati

Odpornost na leteči ogenj ¹)
Rekcija na ogenj
Vodotoesnost
Največja strižna sila L/T
Največja raztezna sila
Odpornost proti koreninam
Odpornost na dinamično obremenitev
Strižna odpornost spojev
Trajnost
Zgibanje pri nizki temperaturi
Nevarne snovi

Broof t1
Classe E po EN 13501-1
izpolnjen
≥ 650N/50mm
≥ 150 %
Izpolnjen (FLL test)
≥ 300 mm
Pretrganje zunaj spoja
izpolnjen
≤ -35 °C
Izpolnjene zagteve glej 5.3 EN 13956

Za vse druge lastnosti po EN 13956: ni določenih zmogljivosti
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Standard

EN 13956:2012

¹) Zmogljivosti ni mogoče dat. Požarna odpornost na ogenj je odvisna od vgrajenega sistema strehe.

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisano za in v imenu proizvajalca od:

Christoph Lecointre
Product Manager Synthetic Waterproofing

Ekološke, zdravstvene in informacijske varnosti
Varnostni list v skladu z Uredbo ES 1907/2006, se člen 31 ne zahteva za dajanje na trg proizvoda, za svoj prenos in uporabo.
Izdelek ne škoduje okolju, če se uporablja, kot je določeno.

Uredba Evropske skupnosti za kemične izdelke in njihovo uporabo (REACH: EC 1907/2006)
"Ta izdelek je opredeljen v Uredbi (ES) št 1907/2006 (REACH). Ne vsebuje snovi, ki se lahko sprostijo pod običajnimi ali razumno
predvidljivimi pogoji uporabe. Zato ni nobene zahteve za registracijo v skladu s členom 7.1 uredbe. Na podlagi trenutnega
znanja, ta izdelek ne vsebuje SVHC (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost) seznama, ki ga je Evropska agencija za kemikalije
objavila, ki presega 0,1% (m / m). "

