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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ SNF_DOP_006 
 

1. Уникален идентификационен код на продукта от тип:  
 

DOWSIL™ FIRESTOP 700 Sealant 
 
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране 

на строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4: 
 

В сила от 1 ноември 2013 г. 
 
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 

приложимата хармонизирана техническа спецификация, както са предвидени от 
производителя: 

 
Пожароустойчив уплътнител за пожароустойчиви линейни уплътнения 

 
4. Наименование, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска 

марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, 
параграф 5: 

 
Dow Europe GmbH 
Bachtobelstrasse 3 

8810 Horgen 
Switzerland 

 
5. Ако има упълномощен представител, име и адрес за контакт на упълномощения 

представител, чието правомощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: 
 

Не е приложимо 
 
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на 

експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в 
приложение V: 

 
Система 1+ 

 
7. Декларация за експлоатационните показатели относно строителен продукт, обхванат 

от хармонизиран стандарт: 
 

Не е приложимо 
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8. Декларация за експлоатационните показатели относно строителен продукт, за който е 
издадена Европейска техническа оценка: 

 
Ubatc 

е издала:  
BCCA 0749 

на базата на:  
ETA 13/0281 

 
9. Декларирани експлоатационни показатели 
 

Реакция на огън с класифициращ доклад No. RA11-0067 
В съответствие с Европейски стандарт NF EN 13501-1 
 
✓ Клас: B - s2, d0  
 
В съответствие с ETAG N° 026 част 3 за Линейни фуги и уплътняване на кухини  
 
Категория Z2  
 
Дълготрайност  
 
Уплътнителят DOWSIL™ FIRESTOP 700 е тестван в съответствие с Технически 
доклад на ЕОТА TR 024 – издание Ноември 2006, Таблица 4.1 за  Z2(+5/+40) 
използвана категория както е посочена в ETAG 026: Част 3.  
 
Втвърдяване 
 
 Скорост на втвърдяване (при 23°C и 50% относителна влажност): приблизително 2 

мм. / ден 
 Време на повърхностно втвърдяване (при 23°C и 50% относителна влажност): 

приблизително 90 мин 
 Свиване в обем: по-малко от 5% 
 
Други 
 
Класификация EN ISO 11600: 25LM F& G в съответствие със Сертификацията на SNJF  
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Когато е било необходимо, съгласно член 37 или 38, е използвана специфична 
техническа документация, на чиито изисквания отговаря продуктът: 
 

Съществени 
характеристики 

Декларирани 
експлоатационни 
показатели 

Тестови Стандард 
Технически 
стандарт 

Реакция на огън Клас B,s2,d0 ETAG 026 

EN 15651-1 

 

Отделяне на химикали 

Опасни за Околната среда 
и Здравето 

Няма 
Вижте информационния лист 
за безопасност на продукта 

Водоплътност и въздухонепроницаемост, определени от: 

Устойчивост на стичане  ≤ 3 mm EN ISO 7390 

Загуба на обем  ≤ 35% EN ISO 10563 

Свойства на опън при 
скъсване 

≥ 25% EN ISO 8339 

Дълготрайност Преминава теста 
EN ISO 8339 (без стареене)  

EN ISO 10591 (със стареене) 

Предварителна обработка: Метод А  

Тестова повърхност: хоросан M1 (с грунд)  

 
10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, са в 

съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Тази 
декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4. 

 
Подписано за и от името на производителя от: 
 

 
 
Sebastien Dath 
High Performance Building AETS Manager EMEA 
Sebastien.dath@dow.com 
 
Seneffe, 26 януари 2023 г 


