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∆ήλωση Απόδοσης 
 

Μοναδικό̋ κωδικό̋ ταυτοποίηση̋ του τύπου πρὀόντο̋: 
    

 TEKASIL FIRESTOP 
Αριθµό̋ Αναφορά̋: 56514227A 

 

ΑναθεώρησηΑναθεώρησηΑναθεώρησηΑναθεώρηση:::: 01 30/05/2014 

Σύµφωνα µε τον CPR, Κανονισµό (ΕU) N°305/2011 

 

σε συµφωνία µε την ισχύουσα εναρµονισµένη τεχνική σε συµφωνία µε την ισχύουσα εναρµονισµένη τεχνική σε συµφωνία µε την ισχύουσα εναρµονισµένη τεχνική σε συµφωνία µε την ισχύουσα εναρµονισµένη τεχνική 

προδιαγραφήπροδιαγραφήπροδιαγραφήπροδιαγραφή::::    

� EN 15651-1:2012 : Τύπο̋ F: EXT-INT-CC; 20HM 

� EN 15651-2:2012 : Τύπο̋ G-CC; 20HM 

� EN 15651-4:2012 : Τύπο̋ PW: INT; 12,5E 

Προτεινόµενη χρήση ή χρήσει̋ του Προτεινόµενη χρήση ή χρήσει̋ του Προτεινόµενη χρήση ή χρήσει̋ του Προτεινόµενη χρήση ή χρήσει̋ του κατασκευαστικού πρὀόντο̋κατασκευαστικού πρὀόντο̋κατασκευαστικού πρὀόντο̋κατασκευαστικού πρὀόντο̋::::    

� Σφραγιστικό προσόψεω̋ για εσωτερική και εξωτερική χρήση, 

προορίζεται για χρήση σε ψυχρά κλίµατα. 

� Σφραγιστικό που χρησιµοποιείται για την σφράγιση 

υαλοπινάκων, προορίζεται για χρήση σε ψυχρά κλίµατα. 

� Σφραγιστικό για διαδρόµου̋ πεζών για εσωτερική χρήση. 

Σύστηµα ή συστήµατα αξιολόγηση̋ και επαλήθευση̋ τη̋ Σύστηµα ή συστήµατα αξιολόγηση̋ και επαλήθευση̋ τη̋ Σύστηµα ή συστήµατα αξιολόγηση̋ και επαλήθευση̋ τη̋ Σύστηµα ή συστήµατα αξιολόγηση̋ και επαλήθευση̋ τη̋ 

σταθερότητα̋ τη̋ απόδοση̋ του δοµικού υλικού,σταθερότητα̋ τη̋ απόδοση̋ του δοµικού υλικού,σταθερότητα̋ τη̋ απόδοση̋ του δοµικού υλικού,σταθερότητα̋ τη̋ απόδοση̋ του δοµικού υλικού,    όπω̋ ορίζονται όπω̋ ορίζονται όπω̋ ορίζονται όπω̋ ορίζονται 

στο Παράρτηµα Vστο Παράρτηµα Vστο Παράρτηµα Vστο Παράρτηµα V::::    

� Σύστηµα 3 

� Σύστηµα 3: για αντίδραση στη φωτιά 

Όνοµα και διεύθυνση επινοινωνία̋ του κατασκευαστή, όπω̋ 

απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 11(5):  

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica 

 

Ο κοινοποιηµένο̋ οργανισµό̋: ZAG, NB 1404 έχει πραγµατοποιήσει τον 

Προσδιορισµό του τύπου του Πρὀόντο̋ σύµφωνα µε το σύστηµα 3. 
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Βασικά χαρακτηριστικάΒασικά χαρακτηριστικάΒασικά χαρακτηριστικάΒασικά χαρακτηριστικά    ΑπόδοσηΑπόδοσηΑπόδοσηΑπόδοση    

Εναρµονισµένη Εναρµονισµένη Εναρµονισµένη Εναρµονισµένη 

τεχνική τεχνική τεχνική τεχνική 

προδιαγραφήπροδιαγραφήπροδιαγραφήπροδιαγραφή    

ΤΥΠΟΣ F: EXTΤΥΠΟΣ F: EXTΤΥΠΟΣ F: EXTΤΥΠΟΣ F: EXT----INTINTINTINT    

  

EN 15651-1 

  

Αντίδραση στη φωτιά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E 

Απελευθέρωση επικίνδυνων χηµικών ουσιών στο 

περιβάλλον NPD 

Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα   

Αντίσταση στη ροή ≤ 3 mm 

Απώλεια όγκου ≤ 10 % 

Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση µετά από 

βύθιση σε νερό NF 

Ελαστική επαναφορά ≥ 60 % 

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ - Σηµείο καµπή̋ στου̋ 23°C > 0,4 MPa 

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ - Σηµείο καµπή̋ στου̋ -

20°C > 0,6 MPa 

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ σε διαρκεί έκταση NF 

Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορε̋ θερµοκρασίε̋ NF 

Αντοχή Περάσµατα 

ΤΥΠΟΣΤΥΠΟΣΤΥΠΟΣΤΥΠΟΣ    F: EXTF: EXTF: EXTF: EXT----INTINTINTINT----CCCCCCCC    
  

  

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ - Σηµείο καµπή̋ NF 

ΤΥΠΟΣΤΥΠΟΣΤΥΠΟΣΤΥΠΟΣ    GGGG    

  

EN 15651-2 

  

Αντίδραση στη φωτιά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E 

Απελευθέρωση επικίνδυνων χηµικών ουσιών στο 

περιβάλλον NPD 

Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα   

Αντίσταση στη ροή ≤ 3 mm 

Απώλεια όγκου ≤ 10 % 

Ελαστική επαναφορά ≥ 60 % 

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ - Σηµείο καµπή̋ στου̋ 23°C > 0,4 MPa 

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ - Σηµείο καµπή̋ στου̋ -

20°C > 0,6 MPa 

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ σε διαρκεί έκταση NF 
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Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορε̋ θερµοκρασίε̋ NF 

 

Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση µετά από 

βύθιση σε νερό NF 

Πρόσφυση / συνοχή µετά από έκθεση σε θερµότητα, 

νερό και τεχνητό φώ̋ NF 

Αντοχή στην συµπίεση 0,71 MPa 

Αντοχή Περάσµατα 

ΤΥΠΟΣ GΤΥΠΟΣ GΤΥΠΟΣ GΤΥΠΟΣ G----CCCCCCCC    
  

  

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ - Σηµείο καµπή̋ NF 

ΤΥΠΟΣ PW: INTΤΥΠΟΣ PW: INTΤΥΠΟΣ PW: INTΤΥΠΟΣ PW: INT      

EN 15651-4 

    
  

Αντίδραση στη φωτιά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E 

Απελευθέρωση επικίνδυνων χηµικών ουσιών στο 

περιβάλλον NPD 

Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα   

Αντίσταση στη ροή ≤ 5 mm 

Απώλεια όγκου ≤ 15 % 

Ελαστική επαναφορά ≥ 40 % 

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ - Σηµείο καµπή̋ στου̋ 23°C 

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ - Σηµείο καµπή̋ στου̋ -

20°C 

Ιδιότητε̋ Ελαστικότητα̋ σε διαρκεί έκταση NF 

Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορε̋ θερµοκρασίε̋ NF 

Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση µετά από 

βύθιση σε νερό 
NF 

Αντοχή στο σχίσιµο NF 

Αντοχή Περάσµατα 
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Συνθήκε̋:Συνθήκε̋:Συνθήκε̋:Συνθήκε̋:     Μέθοδο̋ A 

ΥπόστρωµαΥπόστρωµαΥπόστρωµαΥπόστρωµα::::  αλουµίνιο, γυαλί 

 

"Η απόδοση αυτού του πρὀόντο̋ είναι σύµφωνη µε τη δηλωθείσα 

απόδοση. Αυτή η δήλωση απόδοση̋ εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη 

του κατασκευαστή." 

 

  

 

Υπογραφή εκ µέρου̋ του κατασκευαστή από: 

  

 

Marko Štrukelj,Marko Štrukelj,Marko Štrukelj,Marko Štrukelj,    

product manager 

Srpenica, 30.05.2014 

 

 


