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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

No SNF_DOP_002 

 
1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції: 
 

Герметик для структурного скління DOWSIL™ 993 

 
2. Тип, партія або серійний номер чи будь-який інший елемент, що дозволяє 

ідентифікувати будівельну продукцію відповідно до вимог статті 11(4): 
 

Діє з 19 лютого 2014 року 

 
3. Цільове одноразове або багаторазове використання будівельної продукції згідно з 

відповідною гармонізованою технічною специфікацією, як передбачено виробником: 
 

Системи скління структурним герметиком 

 
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 застосовується 

 
6. Система або системи оцінки та підтвердження постійності експлуатаційних 

характеристик будівельної продукції відповідно Додатку V: 
 

Система 1+ 

 
7. У випадку декларування експлуатаційних характеристик будівельного продукту, на 

який поширюється гармонізований стандарт: 
 

Не застосовується 
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8. У випадку декларації експлуатаційних характеристик стосовно будівельної продукції, 
щодо якої видано звіт Європейської технічної атестації: 

 

UBatc 

 
видано: 

 

BCCA 0749 

 
згідно: 

 

ETA 01/0005 

 
9. Задекларовані експлуатаційні характеристики 
 

Суттєві характеристики 

Задекларовані 

експлуатаційні 

характеристики 

Технічний 

стандарт 

Реакція на вогонь Клас Е 
EN ISO 11925-1 : 
2007 

Густина 
1,33 (співвідношення 
змішування 10:1) 

Остання версія 
стандарту ETAG 

Твердість A 
Середнє значення по 
Шору А 36 

Остання версія 
стандарту ETAG 

Розрахункова напруга при 
розтягуванні 

0,14 МПа 
Остання версія 
стандарту ETAG 

Розрахункова напруга при 
динамічному зсуві 

0,11 МПа 
Остання версія 
стандарту ETAG 

Розрахункова напруга при 
статичному зсуві 

0,011 МПа 
Остання версія 
стандарту ETAG 

Модуль пружності при 
розтягуванні (E0) 

1,4 МПа 
Остання версія 
стандарту ETAG 

Модуль пружності при зсуві в 
напрямку дії (G0) 

0,47 МПа 
Остання версія 
стандарту ETAG 

Час обробки (25°C, 50% відносної 
вологості) 

10–30 хв 
Остання версія 
стандарту ETAG 

Час до зникнення прилипання 
(25°C, 50% відносної вологості) 

80–100 хв 
Остання версія 
стандарту ETAG 

Міцність на розрив, Н-взірець (AL-
скло), 23°C–50% відносної 
вологості + 1 день H2O 

> 0,70 МПа 
Остання версія 
стандарту ETAG 

Ког. 100% розрив, Н-взірець (AL-
скло), 23°C–50% відносної 
вологості 

100% 
Остання версія 
стандарту ETAG 
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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 


