MAPELASTIC TURBO
Декларация за Експлоатационни
Показатели
N. CPR-IT1/0437
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-IT1/0437
1) Уникален идентификационен код на типа продукт: MAPELASTIC TURBO
2) Предвидени употреби: Двукомпонентно циментово покритие, предназначено за повърхностна
защита на бетона чрез следните методи: защита срещу проникване, контрол на влагата и
повишаване на съпротивлението.
3) Производител: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it
4) Системи за ОППЕП: Система 2+
Система 3 (за реакция на огън)
5) Хармонизирани стандарти: EN 1504-2:2004
Нотифицирани органи: нотифицираният орган ICMQ SpA, N. 1305, извърши първоначален одит
на производственото предприятие и на производствения контрол в предприятието,
осъществява постоянен надзор, оценка и одобряване на производствения контрол в
предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в
предприятието.
Нотифицираната лаборатория CSI SpA, N. 0497, извърши оценка на експлоатационния
показател (реакция на огън) въз основата на изпитване на проби, взети от производителя.
6) Декларирани експлоатационни показатели:
Съществени характеристики
Пропускливост на CO2:
Пропускливост на водни пари:
Капилярна абсорбция и водопропускливост:
Термична съвместимост:
цикли на замразяване/размразяване:
Устойчивост на напукване:
Якост на сцепление при опън:
Реакция на огън:
Опасни вещества:
Експлоатационните показатели
експлоатационни показатели.

на

Експлоатационни показатели
sD > 50 m
Клас I
< 0,1 kg*m-2*h-0,5
≥ 0,8 N/mm2
Клас A4 (+20°C)
≥ 0,8 N/mm2
Клас E
Вижте Листа за безопасност

горепосочения

продукт

съответстват

на

декларираните

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС)
№305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.
Подписано за и от името на производителя от:
Паоло Мурели
Корпоративно Управление на качеството
Милано, 10/11/2014
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ДЕП в PDF са достъпни на уебсайта на Mapei.
Ревизия 0 забележки:
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CPR-IT1/0437
EN 1504-2:2004
MAPELASTIC TURBO
Двукомпонентно циментово покритие, предназначено за повърхностна защита
на бетона чрез следните методи: защита срещу проникване, контрол на
влагата и повишаване на съпротивлението.
Пропускливост на CO2:
Пропускливост на водни пари:
Капилярна абсорбция и водопропускливост:
Термична съвместимост:
- цикли на замразяване/размразяване:
Устойчивост на напукване:
Якост на сцепление при опън:
Реакция на огън:
Опасни вещества:

sD > 50 m
Клас I
< 0,1 kg*m-2*h-0,5
≥ 0,8 N/mm2
Клас A4 (+20°C)
≥ 0,8 N/mm2
Клас E
Вижте Листа за безопасност

Забележка:
MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с СЕ
маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената СЕ маркировка може да се
различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или
документация, поради:
-

графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на
печат,
различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на СЕ маркировката,
печатни грешки.
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