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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

Sz.: SNF _DOP_003 

 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
 

DOWSIL™ 3362 szigetelőüveg-tömítőanyag 

 
2. Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más alapvető 

adat, amely a 11(4) cikk értelmében szükséges: 
 

Hatályos 2014 február 19-től 

 
3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki 

szabványnak megfelelően, melyet a gyártó ad meg: 
 

Szigetelőüveg-tömítőanyag szerkezeti tömítőanyagos 

 üvegezési rendszerekben való használatra 

 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, valamint értesítési 

címe, amely a 11(5) cikk értelmében szükséges: 
 

Dow Europe GmbH 

Bachtobelstrasse 3 

8810 Horgen 

Switzerland 

 
5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása 

a 12(2) cikkben meghatározott feladatokra terjed ki: 
 

n.a. 

 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló 

rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint: 
 

1+ rendszer 

 
7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó 

teljesítménynyilatkozat esetén: 
 

n.a. 
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8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai 
Műszaki Értékelést adtak ki: 
 

UBatc 

 
kiadva: 
 

BCCA 0749 

 
a következő alapján: 
 

ETA 03/0003 

 
9. Meghatározott teljesítmény 
 

Alapvető Jellemzők 
Meghatározott 

Teljesítmény 
Műszaki szabvány 

Tűzzel szembeni viselkedés E osztály EN ISO 11925-2 : 2011 

Fajlagos tőmeg 1,36 ETAG utolsó változata 

„A” Keménység 35 shore A /24ó ETAG utolsó változata 

Mértékadó feszűltség húzáskor 0,14 MPa ETAG utolsó változata 

Mértékadó feszűltség dinamikus nyíráskor 0,11 MPa ETAG utolsó változata 

Rugalmassági modulus húzáskor (E0) 2,4 MPa ETAG utolsó változata 

Rugalmassági modulus a támadási ponthoz 
képest érintő irányú nyíráskor (G0) 

0,80 MPa ETAG utolsó változata 

Munkaidő (25°C, 50% rel.párat.) 10–30 perc ETAG utolsó változata 

Nem-ragadási idő (25°C, 50% rel.párat.) 30–45 perc ETAG utolsó változata 

Vízgőz-áteresztő képesség 20 g/(m2h) EN 1279-4 

Gázszivárgási sebesség 9,9 10-3.a-1 EN 1279-4 

Gázáteresztési sebesség 1,13 g/(m2h) EN 1279-4 

Szakítószilárdság, H-Bar (GL-GL), 23°C-50 
rel.párat. + 1 d H2O 

> 0.70 MPa ETAG utolsó változata 

KOHÉZIÓS törés 100%, H-Bar (GL-GL), 23°C-50 
rel-párat. 

100% ETAG utolsó változata 
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10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott 
teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó 
kizárólagos felelősségével adták ki. 

 
Aláírta a gyártó helyett és nevében: 
 

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


