
 
ALCHIMICATM Building Chemicals 

 

Λαμψάκου 7 
115 28 Αθήνα.  
 

Τηλ: 214 4167 700 

Φαξ: 214 4167 701 www.alchimica.com 

 

 Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία:  ISO 

9001/14001 & ISO 45001. 

1 / 3  
 

HYPERSEAL-EXPERT/DOP/15042015 
 
 
 

 

 

Δήλωση Επίδοσης 

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 

(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) 

 

Για το προϊόν “HYPERSEAL® EXPERT” 

No: CPR-5113/850/14-3 

      CPR-5113/850/14-4 

 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: 

F-EXT-INT CC 25LM 

PW-EXT-INT CC 25LM 

 

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του 

προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: 

Αριθμός παρτίδας: Αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος ως “LOT” 

 

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την 

ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: 

Σφραγιστικό για προσόψεις για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές,  

  προοριζόμενο για χρήση σε ψυχρά κλίματα, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15651-1 (μέθοδος Β),  

Τύπος F-EXT-INT CC, Class 25LM,  

 

Σφραγιστικό για διαστολικούς αρμούς δαπέδων για εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές,  

  προοριζόμενο για χρήση σε ψυχρά κλίματα, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15651-4 (μέθοδος Β),  

 Τύπος PW-EXT-INT, class CC 25LM 

 

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5: 

ALCHIMICA Α.Ε. 

                                                                          Λαμψάκου 7 
115 28 Αθήνα 

 

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η 

εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: 

- 

 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του 

προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: 

Σύστημα 3 
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7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που 

καλύπτεται από το εναρμονισμένο πρότυπο: 

EN 15651-1 & EN 15651-4 

 
Το κοινοποιημένο εργαστήριο :  

MPA Braunschweig (0761) 

Materialprüfanstalt für das Bauwesen 

Beethovenstrasse 52 

D-38106 Braunschweig 

GERMANY  

 

διενήργησε προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος μετά από εργαστηριακές δοκιμές (η 

δειγματοληψία διενεργείται από τον κατασκευαστή), και εξέδωσε Έκθεση Δοκιμών, με αριθμό 
5113/850/14-3 & 5113/850/14-4 

K-3024/904/14-MPA BS (reaction to fire).   

 

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο 
έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: 

 
9. Δηλωθείσα απόδοση 

 
            Δηλωθείσα απόδοση του HYPERSEAL® EXPERT 
 

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά 
Δηλωθείσα 
Απόδοση 

Εναρμονισμένο 
Πρότυπο 

Αντίδραση στη φωτιά Class E EN 15651-1 

Ελαστική επαναφορά (%) >70% EN ISO 7389 

Αντίσταση στη ροή (mm) ≤3mm EN ISO 7390 

Μέτρο ελαστικότητας στους 23oC ≤0.4MPa EN ISO 8339 

Μέτρο ελαστικότητας στους -30oC ≤0.9MPa EN ISO 8339 

Ιδιότητες εφελκυσμού υπό διατηρούμενη τάνυση επιτυχώς EN 8340 

Πρόσφυση/αποκόλληση σε διάφορες θερμοκρασίες επιτυχώς EN ISO 9047 

Απώλεια μάζας/όγκου ≤10% EN ISO 10563 

Ιδιότητες εφελκυσμού υπό διατηρούμενη τάνυση μετά από 
εμβάπτιση σε νερό (4 ημέρες) 

επιτυχώς EN ISO 10590 

Αντοχή σε εφελκυσμό (κινητικότητα αρμού 50%) επιτυχώς EN ISO 8340 

Απαιτήσεις για Εξωτερική χρήση:   

Ιδιότητες εφελκυσμού υπό διατηρούμενη τάνυση μετά από 
εμβάπτιση σε νερό (28 ημέρες) 

επιτυχώς EN ISO 10590 

Ιδιότητες εφελκυσμού υπό διατηρούμενη τάνυση μετά από 
εμβάπτιση σε αλατόνερο (28 ημέρες) 

επιτυχώς EN ISO 10590 

Πρόσφυση/αποκόλληση μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό 
και δέσμη τεχνητού φωτός μέσω γυαλιού. 

επιτυχώς EN ISO 11431 

 

Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38, οι απαιτήσεις 
προς τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν:  

- 

 
 
 

http://www.alchimica.com/


 
ALCHIMICATM Building Chemicals 

 

Λαμψάκου 7 
115 28 Αθήνα.  
 

Τηλ: 214 4167 700 

Φαξ: 214 4167 701 www.alchimica.com 

 

 Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία:  ISO 

9001/14001 & ISO 45001. 

3 / 3  
 

HYPERSEAL-EXPERT/DOP/15042015 
 
 
 

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση 
που δηλώθηκε στο σημείο 9.  

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που 
ταυτοποιείται στο σημείο 4. 

 

 

 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:  

 

 

 
             

Κριμίζης Χρήστος 

CEO 
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