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OLLIVÉ C‐‐22F
•

Nieepowtarzaalny kod identyfikaacyjny typ
pu wyrobu
u:
OLIVÉ C‐22F NEUTRAL SILLICONE

•

Zam
mierzone zastosow
wanie lub zzastosowa
ania:
Uszzczelniacz faasadowy (przeznaczonyy do stosow
wania w zim
mnym klimaccie: ‐30ºC):
EN 15651‐1; tyype F‐EXT‐IN
NT‐CC, klassa 25LM
Uszzczelniacz do szklenia (przeznaczoony do stoso
owania w zimnym klim acie: ‐30ºC):
EN 15651‐2; tyype G‐CC, klasa 25LM
Uszzczelniacz do pomieszcczeń sanitarrnych:
EN 15651‐3; tyype S, klasa
a XS1

•

Pro
oducent:
OLIVÉ QUÍMIC
CA, S.A.
Av. Bertrán Gü
üell, 78. Apd
do.nº33.
E‐08850 GAVÁ
Á (Barcelonaa)
SPA
AIN

•

Sysstem(‐y) oceny
o
i we
eryfikacji sstałości właściwośc
w
ci użytkow
wych:
System 3 / Sysstem 3 dla reakcji
r
na o gień.

•

No
orma zharm
monizowa
ana:
EN 15651‐1 :20
012 / EN 15
5651‐2 :20112 / EN 1565
51‐3 :2012
Jed
dnostka lub jednostki notyfikowa
n
ne:
12992 ‐ FUNDACION TECNA
ALIA RESEA
ARCH & INNOVATION
00774 ‐ GINGER
R CEBTP

www.olivequimica.com
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•

Deeklarowan
ne właściw
wości użyttkowe:
Zasadnicze charakterystyk
c
ki
Reeakcja na ogie
eń: (EN 13501‐11:2007 + A1:20110)
Em
misja substanccji chemicznycch niebezpieccznych dla
śro
odowiska naturalnego i zdrrowia:

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Właściwości
Klasa E
Zoba
acz karty
charakterystyki

EN 15651‐1,,‐2,‐3 :2012

Wo
odoszczelność i gazoszczelność:
•

Odporność na
n spływanie (EN ISO 7390)

≤ 3 mm

EN 15651‐1,,‐2,‐3 :2012

•

Zmiana objęętości (EN ISO 10563)
1

≤ 10 %

EN 15651‐1,,‐2,‐3 :2012

•

Właściwości rozciągania (moduł sieczzny) w zimnyym
0°C (modif. EN ISO
I 8339)
klimacie ‐30
Właściwości rozciągania (przy stałym wydłużeniu) w
macie ‐30°C (m
modif. EN ISO 88340)
zimnym klim
Właściwości mechaniczne
e przy stałym
m wydłużeniu po
ody (EN ISO 10590)
działaniu wo

0 MPa
≤ 0.9

EN 15651‐1
1,‐2 :2012

NF

EN 15651‐1
1,‐2 :2012

NF

EN 15651‐1
1,‐3 :2012

≥ 60%

EN 15651
1‐2 :2012

•
•
•

Powrót elastyczny (EN ISO
O 7389)

•

Określanie właściwości adhezji/kohhezji kitów po
dy i sztuc znego światła
działaniu ciepła, wod
o przez szkło (EN ISO 11431)
działającego

NF

EN 15651
1‐2 :2012

Wzrost mikrrobiologiczny (EN ISO 846, prroc.B)

0

EN 15651
1‐3 :2012

sp
pełnia

EN 15651‐1,,‐2,‐3 :2012

•

TTrwałość :
W
Warunki : Metod
da A / NF = Zalicczone
Su
ubstraty: szkło, aluminium ano
odyzowane, zapprawa M2, bez podkładu.

•

Deeklaracji:
Właaściwości użytkowe okkreślonego ppowyżej wyyrobu są zgodne z zesttawem dekllarowanych
h
właaściwości użytkowych.
u
. Niniejsza deklaracjaa właściwośści użytkow
wych wydaana zostajee
zgo
odnie z rozp
porządzenie
em (UE) nr 305/2011 na wyłączn
ną odpowieedzialność producenta
p
a
okrreślonego powyżej.
W iimieniu producenta po
odpisał(‐a):

Gavvà, Barcelon
na (Hiszpania)
15 / 02 / 2015

Joséé M. Martínez
Techhnical Manager

Oświadczenie
e: informacje zamiesszczone w DoP oraz
z w niniejszej prezenntacji są przedstawio
one w dobrej wierze i przy domniemanej
ej dokładności w mom
mencie publikacji teg
go
dokumentu. N
Niezależnie jednak od
o przeznaczonego zastosowania Produuktu określonego w tym dokumencie, ze względu na różnicce w warunkach uż
żytkowania użytkown
nik
pozostaje odp
powiedzialny za utrzyymanie Produktu w stanie
s
adekwatnym ddo przeznaczonego zastosowania
z
oraz w zgodności z regulaccjami prawnymi. Prze
edstawione informaccje
nie stanowią porady prawnej. Olive
O
Química nie udziela żadnej bezpoośredniej ani domniemanej gwarancji w zakresie adekwaatności stanu produk
ktu do jakiegokolwie
ek
określonego zzastosowania.

www.olivequimica.com

