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DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ 

Nr. SNF _DOP_026 

 
1. Codul unic de identificare al tipului de produs:  
 

Adeziv pentru lipire panouri DOWSIL™ 896 PanelFix 

 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau alte elemente care permit identificarea produsului 

folosit în construcţii conform articolului 11(4): 
 

Numar de lot: consultati ambalajul produsului 

 
3. Utilizarea sau utilizările avute în vedere ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu 

specificaţia tehnică armonizată în vigoare, conform prevederilor producătorului: 
 

Adeziv siliconic pentru placi ceramice: EN 12004: 2007 + A1/2012 

 
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 

Elvetia 

 
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: 
 

Sistem 3 

Sistemul 4 pentru reactia la foc 

 
7. În cazul declaraţiei de performanţă referitoare la un produs pentru construcţii acoperit de un 

standard armonizat: 
 

EN 12004: 2007 +A1/2012 si s-a emis un raport de testare 

 

8. În cazul declaraţiei de performanţă referitoare la un produs pentru construcţii pentru care a 
fost emisă o evaluare tehnică europeană: 

 

Nu este cazul 
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9. Performanţe declarate 
 

Caracteristici esenţiale 
Performanţe 

declarate 
Standard tehnic 

Reactie la foc Clasa E 
UNE-EN-ISO 11925- 

2:2011 

Eliberare de substante chimice Niciuna 
Consultati fisa tehnica de 
securitate 

Etanseitate la aer si apa stabilite prin: 

Rezistența inițială la aderență la forfecare > 2 MPa 

EN 12004: 2007 

+A1/2012 

Timp de crestere a aderentei 
> 0,5 MPa după cel 
puțin 20 de minute 

Aderenta la forfecare dupa imersare in apa > 2 MPa 

Aderenta la forfecare dupa imbatranire termica > 2 MPa 

Aderența la forfecare la 70°C > 2 MPa 

 
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: 
 

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


