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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

No SNF_DOP_018 

 
1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції: 
 

Силіконовий герметик для будівельних матеріалів і бетону DOWSIL™ 813C 

 

2. Тип, партія або серійний номер чи будь-який інший елемент, що дозволяє 
ідентифікувати будівельну продукцію відповідно до вимог статті 11(4): 

 

Номер партії: див. упаковку продукту 

 

3. Цільове одноразове або багаторазове використання будівельної продукції згідно з 
відповідною гармонізованою технічною специфікацією, як передбачено виробником: 

 

Герметик для фасадів EN-15651-1: F-EXT-INT-CC 

Герметик для скління EN-15651-2: G-CC 

Герметик для тротуарів: EN-15651: Ext-In-cc 

 

4. Назва, зареєстрована торгова назва або зареєстрована торгова марка і контактна 
адреса виробника, відповідно до вимог статті 11(5): 

 

Компанія «Dow Europe GmbH» 

Адреса: Bachtobelstrasse 3 

8810 Horgen 

Switzerland (Швейцарія) 

 

5. За необхідності, ім’я і контактна адреса уповноваженого представника, чий мандат 
покриває завдання, зазначені в статті 12(2): 

 

Не стосується 

 

6. Система або системи оцінки та підтвердження постійності експлуатаційних 
характеристик будівельної продукції відповідно Додатку V: 

 

Система 3: Система 3 для реагування на вогонь 

 
7. У випадку декларування експлуатаційних характеристик будівельного продукту, на 

який поширюється гармонізований стандарт: 
 

EN 15651-1; EN 15651-2 і реагуванням на вогонь системи 3, з видачею 

звіту про випробування 

Вповноважений орган сертифікації SKZ–Testing GmbH (NB 1213) 

Friedrich-Bergius-Ring 22 

97076 Würzburg 

Germany (Німеччина) 
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8. У випадку декларації експлуатаційних характеристик стосовно будівельної продукції, 
щодо якої видано звіт Європейської технічної атестації: 

 

Не стосується 

 

9. Задекларовані експлуатаційні характеристики 
 

Умова:  Підготовка B (відповідно до стандарту ISO 8340) 

Матеріал основи: Скло (без ґрунтування) 

   Алюміній (без ґрунтування) 

Будівельний розчин M1 

(з ґрунтуванням DOWSIL™ Construction Primer P) 

   Будівельний розчин M2 (без ґрунтування) 

 
Вимоги, яким відповідає продукція, у випадку, якщо було використано спеціальну 
технічну документацію відповідно до статті 37 або 38 було використано спеціальну 
технічну документацію: 

 

Суттєві характеристики 

Задекларовані 

експлуатаційні 

характеристики 

Технічний 

стандарт 

Реакція на вогонь Клас E 
UNE-EN-ISO 11925-
2:2011 

Вивільнення хімічних речовин Жодних 
Див. сертифікат 
безпеки продукції 

Водонепроникність і герметичність відповідно до: 

Опір протіканню (ISO 7390) ≤ 3 mm EN 15651-1,2,4 

Втрата об’єму (ISO 10563) ≤ 10% EN 15651-1,2,4 

Адгезія/ при залишковому 
розширенні для неструктурних 
герметиків, що використовуються в 
з’єднаннях в холодних кліматичних 
зонах (-30°C) відповідно до 
стандарту ISO 8339, зі змінами) 

≤ 0,9 МПа EN 15651-1,2,4 

Адгезія/ при залишковому 
розширенні для неструктурних 
герметиків, що використовуються в 
з’єднаннях в холодних кліматичних 
зонах (-30°C) відповідно до 
стандарту ISO 8340, зі змінами) 

Без пошкоджень EN 15651-1,2,4 

Адгезійні/когезійні властивості після 
взаємодії з гарячою водою та 
штучним світлом відповідно до 
стандарту ISO 11431 

Без пошкоджень EN 15651-2,4 

Пружність (ISO 7389) ≥ 70% EN 15651-2,4 

Стійкість Підтверджує EN 15651-1,2,4 
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10. Експлуатаційні характеристики продукту, визначені в пунктах 1 і 2, відповідають 
задекларованим експлуатаційним характеристикам в пункті 9. Ця декларація 
експлуатаційних характеристик видана під виключну відповідальність виробника, 
визначеного в пункті 4. 

 
Підписано від і від імені виробника: 
 

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


