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Ytelseserklæring - Inno-Seal

i henhold til vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011
Nummer: 0124320100

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Inno-Seal

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Partinummer: se produktemballasje

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Tetningsmasse for ikke-strukturell bruk i bygninger; tetningsmateriale egnet for fasader - i henhold til EN 15651-1:2012,
Type F 25HM INT-EXT

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
PCS Innotec International N.V.
Schans 4
BE - 2480 DESSEL
T.: +32(0)14326001

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):
Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Produkttypen ble testet i henhold til EN 15651-1:2012 av et eksternt laboratorium og en testrapport ble utstedt.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Forbehandling: Metode B
Substrat: Betong med Innotec Seal Guard

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring med produktet under normale forhold. I praksis kan ikke den medfølgende informasjonen erstatte
nødvendige tester på noen som helst måte, dette bør utføres før bruk av produktet. Kun forhåndstesting av produktet kan fortelle hvorvidt produktet faktisk er egnet for
tiltenkt bruk. Vi kan følgelig ikke påta oss ansvar om våre produkter brukes uten at gitte råd ikke tas med i betraktning. I tilfelle produktet dessverre fortsatt ikke innfrir kvalitetskravene vil vi maksimalt refundere kjøpsprisen for produktet. Vi aksepterer ikke under noe tilfelle ansvar for skader eller følgeskader oppstått ut fra bruk av produktet.
Versjonsnummer: 2017-05-03, alle foregående versjoner utløper herved
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Vesentlige egenskaper

Ytelse

Harmonisert teknisk spesifikasjon

Reaksjon på brann

Klasse E

EN 15651-1:2012

Utslipp av kjemikalier som er farlige for miljø
og helse

Se MSDS

EN 15651-1:2012

Vann- og lufttetthet
Viskositet (i henhold til EN ISO 7390)

≤ 3 mm

EN 15651-1:2012

Krymping (i henhold til EN ISO 10563)

< 5%

EN 15651-1:2012

Klebende bindende egenskaper under forspenning i etter nedsenking i vann (i henhold
til EN ISO 10590)

I overensstemmelse

EN 15651-1:2012

Strekkegenskaper ved 100 % forlenging
(E-modulus) ved -30 °C (i henhold til EN ISO
8339)

NPD

EN 15651-1:2012

Strekkegenskaper ved konstant forlengelse
ved -30 °C (i henhold til EN ISO 8340)

NPD

EN 15651-1:2012

Bærekraftighet

I overensstemmelse

EN 15651-1:2012

(*) Bokstavene “NPD” (No Performance Determined = ingen ytelse fastsatt) skal angis der det ikke er angitt noen ytelse.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4..
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:
Bart Holsters,
HSE COORDINATOR

Dessel, 03/05/2017

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring med produktet under normale forhold. I praksis kan ikke den medfølgende informasjonen erstatte
nødvendige tester på noen som helst måte, dette bør utføres før bruk av produktet. Kun forhåndstesting av produktet kan fortelle hvorvidt produktet faktisk er egnet for
tiltenkt bruk. Vi kan følgelig ikke påta oss ansvar om våre produkter brukes uten at gitte råd ikke tas med i betraktning. I tilfelle produktet dessverre fortsatt ikke innfrir kvalitetskravene vil vi maksimalt refundere kjøpsprisen for produktet. Vi aksepterer ikke under noe tilfelle ansvar for skader eller følgeskader oppstått ut fra bruk av produktet.
Versjonsnummer: 2017-05-03, alle foregående versjoner utløper herved

2/2

