
Ydeevnedeklaration - Inno-Seal
i henhold til bilag III i forordning (EU) Nr. 305/2011

Nummer: 0124320100

1. Varetypens unikke identifikationskode:
Inno-Seal

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til
    artikel 11, stk. 4:

Batchkode: se emballagen

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som
    påtænkt af fabrikanten:

Forseglingsmateriale til ikke-strukturel brug i bygningskonstruktioner: forseglingsmateriale egnet til facader – i overens-
stemmelse med EN 15651-1:2012, type F 25HM INT-EXT 

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:
PCS Innotec International N.V. 
Schans 4 
BE - 2480 DESSEL
T.: +32(0)14326001

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:
Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
System 3

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
Produkttypen blev testet i overensstemmelse med EN 15651-1:2012 af et eksternt laboratorium, og en test-rapport
blev udformet.

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne
Forbehandling: Metode B
Underlag: Beton med Innotec Seal Guard

Denne information er baseret på vores nuværende viden om og erfaring med produktet under normale forhold. I praksis kan den givne information ikke på nogen måde 
erstatte de nødvendige tests, hvilke bør udføres før anvendelsen af produktet. Kun forhåndstest af produktet kan vise om produktet faktisk er anvendeligt til det påtænkte 
formål. Vi kan derfor ikke påtage os ansvar, hvis produktet anvendes uden at de givne råd tages med i overvejelserne. I tilfælde af at produktet uheldigvis stadig ikke 
opfylder kvalitetskravene, vil vi maksimalt refundere produktets indkøbspris. Vi påtager os under ingen omstændigheder ansvar for skader eller følgeskader, der kan opstå 
som følge af brug af produktet.
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Væsentlige egenskaber Ydeevne
Harmoniserede
tekniske specifikationer

Reaktion ved brand Klasse E EN 15651-1:2012

Frigivelse af miljø- og helbredsfarlige kemika-
lier Se MSDS EN 15651-1:2012

Vand- og luft-tæthed
Viskositet (i overensstemmelse med EN ISO
7390) ≤ 3 mm EN 15651-1:2012

Krympning (i overensstemmelse med EN ISO
10563) < 5% EN 15651-1:2012

Vedhæftnings- / sammenhængskraft-egen-
skaber i henhold til forspænding efter 
nedsænkning i vand (i overensstemmelse med 
EN ISO 10590)

I overensstemmelse EN 15651-1:2012

Trækegenskaber ved 100% forlængelse
(E-modulus) ved -30 °C (i overensstemmelse
med EN ISO 8339)

NPD EN 15651-1:2012

Trækegenskaber ved konstant forlængelse
ved -30 °C (i overensstemmelse med EN ISO
8340)

NPD EN 15651-1:2012

Bæredygtighed I overensstemmelse EN 15651-1:2012

(*) Der anføres bogstaverne “NPD” (No Performance Determined - in gen ydeevne fastlagt), hvis der ikke deklareres nogen ydeevn.

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Bart Holsters,
HSE COORDINATOR

Dessel,  03/05/2017
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