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DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. SNF_DOP_003
1.

Codul unic de identificare al tipului de produs:
Agent de etanşare pentru sticlă DOWSILTM 3362

2.

Tipul, lotul sau numărul de serie sau alte elemente care permit identificarea produsului folosit în
construcţii conform articolului 11(4):
În vigoare din data de 19 februarie 2014

3.

Utilizarea sau utilizările avute în vedere ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu
specificaţia tehnică armonizată în vigoare, conform prevederilor producătorului:
Agent de etanşare pentru sticlă destinat utilizării în cadrul
sistemelor structurale de etanşare pentru sticlă

4.

Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată şi adresa de contact
ale producătorului conform articolului 11(5):
Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland

5.

Acolo unde este cazul, numele şi adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat
acoperă sarcinile specificate în articolul 12(2):
nu este cazul

6.

Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a consecvenţei performanţelor produsului pentru
construcţii conform celor expuse în Anexa V:
Sistemul 1+

7.

În cazul declaraţiei de performanţă referitoare la un produs pentru construcţii acoperit de un standard
armonizat:
nu este cazul

Precizări legale: Informaţiile incluse în declaraţia de performanţă şi în această prezentare sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate precise la data publicării acestui document.
Fără a aduce atingere oricăror utilizări specificate în acest document din cauza unor condiţii diferite de folosire, utilizatorul rămâne responsabil pentru a asigura faptul că produsul
este adecvat pentru utilizările şiaplicaţiile avute în vedere şi este corespunzător din punct de vedere legal în acest sens. Prin urmare, Dow Chemical Company nu oferă nicio garanţie
expresă sau implicită referitoare la caracterul adecvat alprodusului pentru un anumit scop. Aceste informaţii nu trebuie interpretate ca recomandări juridice. Vânzările produsului se
supun termenilor şi condiţiilor de vânzare în vigoare. Utilizatorul trebuie să consulte fişele tehnice de securitate puse la dispoziţie în legătură cu utilizarea produsului.
®TM
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8.

În cazul declaraţiei de performanţă referitoare la un produs pentru construcţii pentru care a fost emisă
o evaluare tehnică europeană:
UBatc
s-a emis:
BCCA 0749
în baza
ETA 03/0003

9.

Performanţe declarate
În cazul în care s-a folosit documentaţia tehnică specifică conform articolului 37 sau 38, cerinţele
cărora se supune produsul:
nu este cazul
Caracteristici esenţiale
Masă Specifică
Duritate A
Solicitare la ȋntindere proiectată
Solicitare prioectată la effort de forfecare static
Modul de elasticitate la ȋntindere (E0)
Modul de elasticitate ȋn cazul efortului de
forfecare tangențial față de origine (G0)
Interval de aplicare (25°C, 50%RH)
Interval de ȋntărire (25°C, 50%RH)
Permeabilitatea la vapori de apă
Rata de pierderi de gaze
Rata de permeabilitate la gaze

Performanţe
declarate

Standard armonizat

1,35
35 Shore A/24h
0,14 Mpa
0,11 Mpa
2,4 MPa

ETAG ultima versiune
ETAG ultima versiune
ETAG ultima versiune

0,80 MPa

ETAG ultima versiune

10-30 min
30-45 min
20 g/(m2h)
9,9 10-3.a-1
1,13 g/(m2h)

ETAG ultima versiune
ETAG ultima versiune
ETAG ultima versiune
ETAG ultima versiune
ETAG ultima versiune

ETAG ultima versiune

10. Performanţele produsului identificat la punctele 1 şi 2 sunt în conformitate cu performanţa declarată
de la punctul 9. Prezenta declaraţie de performanţă este eliberată în baza răspunderii exclusive a
producătorului identificat la punctul 4.
Semnat pentru şi în numele producătorului de către:

Loriane Parisot
High Performance Building AETS manager EMEA
Seneffe, 1 noiembrie 2017
Precizări legale: Informaţiile incluse în declaraţia de performanţă şi în această prezentare sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate precise la data publicării acestui document.
Fără a aduce atingere oricăror utilizări specificate în acest document din cauza unor condiţii diferite de folosire, utilizatorul rămâne responsabil pentru a asigura faptul că produsul
este adecvat pentru utilizările şiaplicaţiile avute în vedere şi este corespunzător din punct de vedere legal în acest sens. Prin urmare, Dow Chemical Company nu oferă nicio garanţie
expresă sau implicită referitoare la caracterul adecvat alprodusului pentru un anumit scop. Aceste informaţii nu trebuie interpretate ca recomandări juridice. Vânzările produsului se
supun termenilor şi condiţiilor de vânzare în vigoare. Utilizatorul trebuie să consulte fişele tehnice de securitate puse la dispoziţie în legătură cu utilizarea produsului.
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