
 

 
(a Műszaki Értékelő Szervezet neve és azonosítószáma, ha lényeges) kiadva: 

 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

Sz.: SNF_DOP_005 

 

 

 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
 

Dow Corning® 3363 szigetelőüveg-tömítőanyag 
 

2.  Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más alapvető adat, 
amely a 11(4) cikk értelmében szükséges: 

Hatályos 2013 június 30-tól 
 

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki 
szabványnak megfelelően, melyet a gyártó ad meg: 

 
Szigetelőüveges alkalmazásoknál, szerkezeti tömítőanyagokhoz használják 

 
4.  A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe, 

amely a 11(5) cikk értelmében szükséges: 
Dow Corning Europe S.A. 

1 rue Jules Bordet, parc industriel zone C 
7180 Seneffe, Belgium 

 
5.  Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása a 12(2) 
cikkben meghatározott feladatokra terjed ki: 

n.a. 
 

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy 
rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint: 

1+ 
rendszer 

 
7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén: 

n.a. 
 

(az értesített szervezet neve és azonosítószáma, ha lényeges) 
végrehajtva: ..................................................................................... az alábbi rendszerben: 
..................................................................................... (a 
külsős feladatok leírása az V. mellékletben 
meghatározottak szerint) és kiadva: 

 
(teljesítmény állandóságának igazolása, a gyári termelésirányítás megfelelőségének igazolása, 
vizsgálati/számítási jelentések – ha lényegesek) 

 
8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki: 

Ubatc 



 

 Seneffe, 2013. október 3. 

 

 
BCCA 0749 

(az Európai Műszaki Értékelés hivatkozási száma) 
a következő alapján: 

ETA 13/0359 
. 
(az Európai Értékelési Dokumentum hivatkozási száma) végrehajtva n/a az alábbi rendszerben: 

 
(a külsős feladatok leírása az V. mellékletben meghatározottak szerint) 
és kiadva: 
(teljesítmény állandóságának igazolása, a gyári termelésirányítás megfelelőségének igazolása, 
vizsgálati/számítási jelentések – ha lényegesek) 

 
9. Meghatározott teljesítmény 

 
ALAPVETŐ JELLEMZŐK TELJESÍTMÉNY HARMONIZÁLT MŰSZAKI 

SZABVÁNY 
FAJLAGOS TÖMEG 1,33-1,36 ETAG utolsó változata 
„A” KEMÉNYSÉG Közepes 60 shore A ETAG utolsó változata 
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSÉG 
HÚZÁSKOR 

0,21 MPa ETAG utolsó változata 

MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSÉG 
DINAMIKUS NYÍRÁSKOR 

 
0,11 MPa 

ETAG utolsó változata 

MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSÉG STATIKUS 
NYÍRÁSKOR 

 
4,8 MPa 

ETAG utolsó változata 

RUGALMASSÁGI MODULUS 
HÚZÁSKOR (E0) 

 
1,6 MPa 

ETAG utolsó változata 

RUGALMASSÁGI MODULUS A 
TÁMADÁSI PONTHOZ KÉPEST 
ÉRINTŐ IRÁNYÚ NYÍRÁSKOR (G0) 

 
 

10 perc 

ETAG utolsó változata 

MUNKAIDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.) 30–45 perc ETAG utolsó változata 
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG, I-TARTÓ 
(ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT. + 1 d 
H2O 

 
 

> 0,70 MPa  

ETAG utolsó változata 

KOH. HIBA 100%, I-TARTÓ 
(ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT. 

 
100%  

ETAG utolsó változata 

 
Ahol a 37. vagy 38. cikk értelmében az egyedi műszaki dokumentációt használták, ott a követelmények, 
amelyeknek a termék megfelel: 

 
 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek. 
 
 

A jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségével adták ki. Aláírta a 
gyártó helyett és nevében: 

 
 
 

Gregory Chambard Science & technology Manager 
(név) (beosztás) 



 

 

 

 
A jelen dokumentumban foglalt információkat jóhiszeműen közöljük, és azok a jelen dokumentum közzétételének 
napján pontosak. A jelen dokumentumban meghatározott rendeltetésszerű felhasználások ellenére – az eltérő 
használati körülmények okán – minden esetben a felhasználónak kell biztosítania, hogy a Termék alkalmas a 
rendeltetésszerű felhasználásokra és alkalmazásokra, és jogilag is megfelel azoknak. Ezért a Dow Corning nem 
vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát a Termék bármely konkrét célra való alkalmasságát illetően. A 
jelen információ nem tekinthető jogi tanácsnak. A Termék értékesítésére továbbra is a vonatkozó értékesítési 
feltételek alkalmazandók. A felhasználónak szükség esetén a Termék biztonsági adatlapját és a Termék 
használatát ismertető felhasználói útmutatókat kell fellapoznia. 


