MAPELASTIC TURBO
Izjava o lastnostih
št. CPR-IT1/0437

IZJAVA O LASTNOSTIH št. CPR-IT1/0437
1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: MAPELASTIC TURBO
2) Predvidena uporaba: Dvokomponentni cementni premaz za površinsko zaščito betona;
zaščito pred vdorom (nadzor nad vlago) in povečanje odpornosti
3) Proizvajalec: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italija - www.mapei.it
4) Sistem po AVCP: Sistem 2+
Sistem 3 (za odziv na ogenj)
5) Harmonizirani standardi: EN 1504-2:2004
Priglašeni organ : priglašeni organ ICMQ S.p.A., št. . 1305, je opravil začetni pregled
proizvodnega obrata in kontrolo proizvodnje ter stalnega nadzora, ocenjevanja in
vrednotenja kontrole proizvodnje, in izdal potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole
proizvodnje.
Priglašen preizkuševalni laboratorij CSI SpA., št. 0497, je na podlagi vzorcev, ki jih je
odvzel pri proizvajalcu izvedel oceno lastnosti proizvoda (odziv na ogenj).
6) Navedene lastnosti:
Bistvene značilnosti
Prepustnost CO2:
Paraprepustnost:
Kapilarna absorpcija in vodoprepustnost:
Toplotna združljivost:
- Zmrzovanje-tajanje:
Sposobnost premoščanja razpok:
Sprijemna trdnost merjeno po metodi Pull off:
Odziv na ogenj:
Nevarne snovi:

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

Milano, 10/11/2014

…………………………………………….

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

Prva izdaja
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CPR-IT1/0437
EN 1504-2:2004
MAPELASTIC TURBO
Dvokomponentni cementni premaz za površinsko zaščito betona; zaščito pred vdorom
(nadzor nad vlago) in povečanje odpornosti
Prepustnost CO2:
Paroprepustnost:
Kapilarna absorpcija in vodoprepustnost:
Toplotna združljivost:
- Zmrzovanje-tajanje:
Sposobnost premoščanja razpok:
Sprijemna trdnost merjeno po metodi Pull off:
Odziv na ogenj:
Nevarne snovi:

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