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PRESTATIEVERKLARING 

Nr. SNF DoP 002 
 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 
 

DOWSILTM 993 Structural Glazing Sealant 
 
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals 

voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 
 

Effectif uit 19 Februari, 2014 
 
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 
 

Afdichtmiddel gebruikt voor beglazingssystemen om glas op metaal 
 
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, 

zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: 
 

Dow Europe GmbH 
Bachtobelstrasse 3 

8810 Horgen 
Switzerland 

 
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 

2, vermelde taken bestrijkt: 
 

N/A 
 
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het 

bouwproduct, vermeld in bijlage V: 
 

System 1+ 
 
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde 

norm valt: 
 

N/A 
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8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische 
beoordeling is afgegeven: 

 
UBatc 

 
heeft … verstrekt. 

 
BCCA 0749 

 
op basis van, 

 
ETA 01/0005 

 
9. Aangegeven prestatie 
 

Essentiële Karakteristieken Prestatie 
Geharmoniseerde 
Technische 
Specificatie 

Specifieke massa 1.33 (Gemengde ratio 
10:1) ETAG laatste versie 

Hardheid A Gemiddelde van 36 
Shore A ETAG laatste versie 

Ontwerpspanning in spankracht 0.14 MPa ETAG laatste versie 
Ontwerpspanning in dynamische druk 0.11 MPa ETAG laatste versie 
Ontwerpspanning in statische druk 0.011 MPa ETAG laatste versie 
Elastische modules in spankracht (E0) 1.4 MPa ETAG laatste versie 
Elastische modules onder tangentiële druk ten 
opzicht van de oorsprong (G0) 0.47 MPa ETAG laatste versie 

Werktijd (25°C, 50% R.V.) 10 - 30 min ETAG laatste versie 
Takvrije tijd (25°C, 50% R.V.) 80 - 100 min ETAG laatste versie 

Tijd voor het transport van het gebonden frame Min 10 dagen 
 ETAG laatste versie 

Treksterkte, H-Balk (ALU-GL), 23°C-50R.V. 
+ 1 d H20 > 0.70 MPa ETAG laatste versie 

COH. Faling 100%, H-Balk (ALU-GL), 23°C-
50R.V.  100% ETAG laatste versie 
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10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven 
prestaties. 

 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 
Loriane Parisot  
High Performance Building AETS manager EMEA 
 
Seneffe, November 1, 2017 


