IZJAVA O LASTNOSTIH
DoP št.: DoP-HU-weber.rep 751-1.0

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
DE100413, weber.rep 751 (Cerinol ZH)
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi
katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
DE100413, weber.rep 751
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu
z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:
EN 1504-3 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov
proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr 84
D-45711, Datteln, Lohtraße 61.
(+49) 2363/399-341 www.sg-weber.de
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema
naloge, opredeljene v členu 12(2):
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
(+36) 26-567-600, www.weber-terranova.hu
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti
gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
System 2+. Po točki 1.3
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja
harmoniziran standard je :
Kiwa Polymer institute GmbH, Notified Body number 1119, je izvedel začetni
tipski preizkus v okviru sistema 2+ in izdal poročilo.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana
evropska tehnična ocena, je:
/

9. Navedene lastnosti:

Bistvena značilnost

Lastnost

Tlačna trdnost

R3

Vsebnost kloridnih ionov

≤ 0,05 %

Odtržna trdnost

npd

Odpornost na karbonatizacijo

Npd

Elastični modul

Npd

Odtržna trdnost po zmrzovanju in tajanju v

Harmonizirane
tehnične
specifikacije

EN 1504-3
Npd

prisotnosti soli
Kapilarna absorpcija

Npd

Razred gorljivosti

E
Ustreza zahtevam iz
točke 5.4

Vsebnost nevarnih snovi

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:
Podpisani za in v imenu proizvajalca:

Bruno Reisch
Tehnični direktor

Dusseldorf 11. julij 2013

