
 

 

Felelısség kizárása: A teljesítménynyilatkozatban (DoP) és a jelen prezentációban foglalt információkat jóhiszemően közöljük, és azok a jelen dokumentum közzétételének napján 
pontosak. A jelen dokumentumban meghatározott rendeltetésszerő felhasználások ellenére – az eltérı használati körülmények okán – minden esetben a felhasználónak kell biztosítania, 
hogy a Termék alkalmas a rendeltetésszerő 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 illetıen. A jelen információ nem tekinthetı jogi tanácsnak. A Termék értékesítésére továbbra is a vonatkozó értékesítési 
feltételek alkalmazandók. A felhasználónak szükség esetén a Termék biztonsági adatlapját és a Termék használatát ismertetı felhasználói útmutatókat kell fellapoznia. 
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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
Dow Corning® 895 szerkezeti üveg-tömítıanyag 

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

Hatályos 2014. február 19-tıl 
 

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

Szerkezeti tömítıanyag üvegezési rendszerekhez 
 

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 képviselı neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása a 12(2) cikkben 
meghatározott feladatokra terjed ki: 

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

1+ rendszer 
 
7. Egy harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat 
esetén: 

n.a. 
 
8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai Mőszaki Értékelést 
adtak ki: 

UBatc 
 
kiadva:  

BCCA 0749 
 
a következı alapján:  

ETA 01/0005  
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9.   Meghatározott teljesítmény 
 
ALAPVETİ JELLEMZİK  TELJESÍTMÉNY  HARMONIZÁLT MŐSZAKI 

SZABVÁNY  
FAJLAGOS TÖMEG  1,45  ETAG utolsó változata  
„A” KEMÉNYSÉG  Közepes 33 Shore A  ETAG utolsó változata  
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSÉG 
HÚZÁSKOR  

0,14 MPa  ETAG utolsó változata  

MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSÉG 
DINAMIKUS NYÍRÁSKOR  

0,14 MPa  ETAG utolsó változata  

RUGALMASSÁGI MODULUS 
HÚZÁSKOR (E0)  

0,9 MPa  ETAG utolsó változata  

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

0,3 MPa  ETAG utolsó változata  

MUNKAIDİ (25 °C, 50% 
REL.PÁRAT.)  

15 perc  ETAG utolsó változata  

HEGESEDÉSI IDİ (25 °C, 50% 
REL.PÁRAT.)  

15 perc  ETAG utolsó változata  

NEM-RAGADÁSI IDİ (25 °C, 50% 
REL.PÁRAT.)  

30–50 perc  ETAG utolsó változata  

A RAGASZTOTT KERET 
SZÁLLÍTÁSA ELİTT ELTELT IDİ  

Min. 21 nap  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  

 
 
10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek. A 
jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelısségével adták ki.  
 
 
Aláírta a gyártó helyett és nevében: 

 
Seneffe, 2014. február 19.                                         Loriane Parisot 

High Performance Building AETS manager EMEA 

 
 


