MAPELASTIC TURBO
Izjava o lastnostih
N. CPR-IT1/0436

IZJAVA O LASTNOSTIH št. CPR-IT1/0436
1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda : MAPELASTIC TURBO
2) Predvidena uporaba: Tekoče vgrajevani, dvokomponentni, za vodo neprepusten izdelek CM
O1, za vse zunanje vgradnje in plavalne bazene, pod keramičnimi ploščicami (prilepljeno z
lepili razreda C2 v skladu s EN 12004)
3) Proizvajalec: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija - www.mapei.it
4) Sistem po AVCP: Sistem 3
5) Harmonizirani standard: EN 14891:2012
Priglašeni organi: priglašeni preizkuševalni laboratorij LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.
A./Applus, št. 0370, ocenjevanje lastnosti (hidroizolacije) je na podlagi vzorcev, ki jih je
odvzel pri porizvajalcu izvedel oceno lastnosti proizvoda.
6) Navedene lastnosti:
Bistvene značilnosti
Začetna natezna adhezijska trdnost:
Hidroizolacija:
Sposobnost premoščanja razpok:
- pri standardnih pogojih (+23°C)
- pri nizki temperaturi (-5°C) (testirano z ojačitvijo)
Obstojnost na natezno adhezijsko trdnost:
- po stiku z vodo
- po toplotnem staranju
- po ciklu zamrzovanja-odtajevanja
- po stiku z apneno vodo
Nevarne snovi:

Lastnosti
N/mm2

≥ 0,5
brez penetracije
≥ 0,75 mm
≥ 0,75 mm
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
glej varnostni list

Lastnosti zgoraj identificiranega izdelka so skladne z naborom deklariranih lastnosti.
Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod polno odgovornostjo zgoraj
opredeljenega proizvajalca.
Podpisal za in v imenu proizvajalca: Paolo Murelli – Korporativno Upravljanje Kakovosti

Milan, 03/09/2014

…………………………………………….

Izjave o lastnostih v Pdf format so na voljo na Mapei spletni strain..
Revizija 0 opombe:

Prva izdaja.

DoP+CE označevanje dok. rev. št. IT1/0436.0/GB

DoP Stran 1/1

MAPELASTIC TURBO
CE MARKING
Aneks k DoP št. CPR-IT1/0436

0370

Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italija)
www.mapei.it

14
CPR-IT1/0436
EN 14891:2012
MAPELASTIC TURBO
Tekoče vgrajevani, dvokomponentni, za vodo neprepusten izdelek CM O1,
za vse zunanje vgradnje in plavalne bazene, pod keramičnimi ploščicami
(prilepljeno z lepili razreda C2 v skladu s EN 12004)
Začetna natezna adhezijska trdnost:
Hidroizolacija
Sposobnost premoščanja razpok:
- pri standardnih pogojih (+23°C)
- pri nizki temperaturi (-5°C) (testirani z ojačitvijo)
Obstojnost na natezno adhezijsko trdnost:
- po stiku z vodo
- po toplotnem staranju
- po ciklu zamrzovanja-odtajevanja
- po ciklu z apneno vodo
Nevarne snovi:

≥ 0,5 N/mm2
brez penetracije
≥ 0,75 mm
≥ 0,75 mm
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
glej varnostni
list

Opomba:
MAPEI zagotavlja trenutni aneks skupaj z Izjavo o lastnostih z namenom lažjega razumevanja CE označevanja
mednarodnih strank. Priloženo CE označevanje se lahko nekoliko razlikuje od označevanja na embalaži ali
drugi dokumentaciji zaradi:
-

grafičnih prilagoditev zaradi pomanjkanja prostora na embalaži ali uporabljenih tehnik tiska,
uporabe večih jezikov (ista embalaža se lahko uporablja za več različnih držav),
izdelek je v času uvedbe CE označevanja že na zalogi,
napak povezanih s tiskom.
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