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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ABLD200CPR

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

HOMESEAL LDS 200, HOMESEAL LDS 200 AluPlus

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστικά στρώματα ελέγχου της περατότητας των 

υδρατμών

3. Κατασκευαστής:

Knauf Insulation Sprl 

Rue de Maestricht 95, 4600 Visé 

Belgium

www.knaufinsulation.com  -  dop@knaufinsulation.com

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Δεν εφαρμόζεται.

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

AVCP System 3

6a. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 13984:2013

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

Σύστημα AVCP 3 : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (Αρ. Κοινοποιημένου οργανισμού 1390)

6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης: Δεν εφαρμόζεται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Δεν εφαρμόζεται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Δεν εφαρμόζεται

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): Δεν εφαρμόζεται

7. Δηλωθείσα απόδοση:

Δείτε την επόμενη σελίδα
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HOMESEAL LDS 200ABLD200CPR

Απαραίτητα χαρακτηριστικά ABLD200CPR HOMESEAL LDS 200 Εναρμονισμένο 

τεχνικό πρότυπο
Απόδοση

Μονάδες Ονομαστική τιμή Ανοχή

υδατοστεγανότητα |Επιτυχής/Αποτυχία

|

Επιτυχής - - EN 13984:2013

Αντίσταση στην κρούση |mm| NPD - -

Ανθεκτικότητα - αντίσταση σε υδρατμούς 

μετά από τεχνητή γήρανση

|Επιτυχής/Αποτυχία

|

Επιτυχής - -

Ανθεκτικότητα – αντίσταση σε χημικά |Επιτυχής/Αποτυχία

|

NPD NPD NPD

Αντίσταση στο σχίσιμο MD / CMD |N| >110/>110 - -

Αντίσταση αρμού σε διάτμηση |N/50mm| NPD - -

αντίσταση σε υδρατμούς |m| 200 -60 +60

Ιδιότητες εφελκυσμού MD / CMD |N/50mm| >230/>230 - -

Αντίσταση στη φωτιά |κατηγορία| E - -

επικίνδυνες ουσίες |-| NPD NPD NPD

NPD - Δεν προσδιορίζεται απόδοση
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HOMESEAL LDS 200 AluPlusABLD200CPR

Απαραίτητα χαρακτηριστικά ABLD200CPR HOMESEAL LDS 200 AluPlus Εναρμονισμένο 

τεχνικό πρότυπο
Απόδοση

Μονάδες Ονομαστική τιμή Ανοχή

υδατοστεγανότητα |Επιτυχής/Αποτυχία

|

Επιτυχής - - EN 13984:2013

Αντίσταση στην κρούση |mm| NPD - -

Ανθεκτικότητα - αντίσταση σε υδρατμούς 

μετά από τεχνητή γήρανση

|Επιτυχής/Αποτυχία

|

Επιτυχής - -

Ανθεκτικότητα – αντίσταση σε χημικά |Επιτυχής/Αποτυχία

|

NPD NPD NPD

Αντίσταση στο σχίσιμο MD / CMD |N| >110/>110 - -

Αντίσταση αρμού σε διάτμηση |N/50mm| NPD - -

αντίσταση σε υδρατμούς |m| 200 -60 +60

Ιδιότητες εφελκυσμού MD / CMD |N/50mm| >230/>230 - -

Αντίσταση στη φωτιά |κατηγορία| E - -

επικίνδυνες ουσίες |-| NPD NPD NPD

NPD - Δεν προσδιορίζεται απόδοση
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8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Δεν εφαρμόζεται.

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) 

επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με 

αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του 

κατασκευαστή από:

Sasa Bavec - Group Marketing Director

(όνομα και ιδιότητα)
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(υπογραφή)

Visé - 04-07-19

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)
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