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В сила: 1 ноември 2017

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ SNF _DOP_003
1. Уникален идентификационен код на продукта от тип:
DOWSIL™ 3362 Силиконов уплътнител за стъклопакети
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 19 февруари 2014 г.
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с
приложимата хармонизирана техническа спецификация, както са предвидени от
производителя:
Производство на стъклопакети със структурни уплътнители
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 03/0003
9. Декларирани експлоатационни показатели
Когато е било необходимо, съгласно член 37 или 38, е използвана специфична
техническа документация, на чиито изисквания отговаря продуктът:

Съществени характеристики

Декларирани
експлоатационни
показатели

Хармонизирана
техническа
спецификация

Специфична маса

1.35

Последна версия на ETAG

Твърдост a

35 shore A /24h

Последна версия на ETAG

Здравина на опън

0.14 MPa

Последна версия на ETAG

Здравина на статично срязване

0.11 MPa

Последна версия на ETAG

Коефициент на еластичност при опън (E0)

2.4 MPa

Последна версия на ETAG

Коефициент на еластичност при срязване,
тангентно на началото (G0)

0.80 MPa

Последна версия на ETAG

Време за работа (25°C, 50% относителна
влажност)

10–30 min

Последна версия на ETAG

Време за съхнене (25°C, 50% относителна
влажност)

30–45 min

Последна версия на ETAG

Пропускливост на водни пари

20 g/(m2h)

Последна версия на ETAG

Изтичане на газ

9,9 10-3.a-1

Последна версия на ETAG

Пропускане на газ

1,13 g/(m2h)

Последна версия на ETAG
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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.
С уважение,
Dow Silicones Corporation
Technical Customer Service, Construction
+1 800 248 2481 Option 2
www.dow.com/contactus
Сенеф, 1-ви ноември 2017 г.
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