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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ SNF_DOP_030 

 
1. Уникален идентификационен код на продукта от тип:  
 

DOWSIL™ 994 Ултра бързовтвърдяващ уплътнител 

 
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: 

 

Системи за структурно остъклявне 

 
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 18/0571 

 
9. Декларирани експлоатационни показатели 
 

Съществени характеристики 

Декларирани 

експлоатационни 

показатели 

Технически стандарт 

Реакция на огън Клас Е EN ISO 11925-2 : 2011 

Специфична маса 
1.33 (коефициент на 
смесване 100:14)  

Последна версия на ETAG 

Твърдост a Средно 45 Shore A Последна версия на ETAG 

Здравина на опън 0.14 MPa  Последна версия на ETAG 

Здравина на динамично срязване 0.11 MPa  Последна версия на ETAG 

Здравина на статично срязване 0.011 MPa  Последна версия на ETAG 

Коефициент на еластичност при опън 
(E0) 

1.8 MPa  
Последна версия на ETAG 

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

0.60 MPa  
Последна версия на ETAG 

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

3–10 min  
Последна версия на ETAG 

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

15–20 min  
Последна версия на ETAG 

Здравина на опън, H-Bar (ALU-GL), 
23°C – 50% RH + 1 ден H2O 

> 0.70 MPa  
Последна версия на ETAG 

COH. Отказ 100%, H-Bar (ALU-GL), 
23°C-50% RH 

100 %  
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. 

 
Подписано за и от името на производителя от: 
 

 
 
Sebastien Dath 
High Performance Building AETS Manager EMEA 
Sebastien.dath@dow.com 
 
Seneffe, 28 януари 2022 г 


