
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Nr 110214 

Typ produktu 
DIN EN 15651-1 elementy elewacyjne F-EXT-INT-CC (klasa 20LM)  

DIN EN 15651-2: oszklenia G-CC (klasa 20 LM) 
 DIN EN 15651-3 pomieszczenia sanitarne S (klasa XS1) 

 
Numer identyfikacyjny, numer serii 
Silikon sanitarny PROBAU eco  
Numer serii patrz nadruk z boku 

 
Przeznaczenie 

Uszczelniacz do spoin elementów elewacyjnych, oszklenia i zastosowań sanitarnych 
 

Producent 
Firma ▪ Ulica ▪ Kod pocztowy, miejscowość 

 
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

System 3  
System 3 dla klasyfikacji ogniowej 

 
Notyfikowana jednostka SKZ – TeConA GmbH (1213), zgodnie z normą EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 

i systemem 3 przeprowadziła badanie typu pod kątem reakcji na ogień i stwierdziła: raport z badań. 
 
 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Istotne cechy 
DIN EN 15651-1 
Elementy elewacyjne 
F-EXT-INT-CC 

DIN EN 15651-2 
Oszklenia 
G-CC 

DIN EN 15651-3 
Pomieszczenia 
sanitarne 
S-XS1 

Klasyfikacja ogniowa Klasa E Klasa E Klasa E 
Uwalnianie substancji 
chemicznych, 
szkodliwych dla zdrowia 
lub środowiska 
naturalnego 

NPD NPD NPD 

Wodoszczelność 
i hermetyczność 

   

Trwałość ≤ 3 mm ≤ 3 mm ≤ 3 mm 

Utrata objętości ≤ 10% ≤ 10% ≤ 20% 

Określanie właściwości 
adhezji/kohezji przy 
rozciąganiu, przy stałym 
wydłużeniu po działaniu 
wody 

NF NPD NF 

Określanie właściwości 
adhezji/kohezji po 
działaniu ciepła, wody 
i sztucznego światła 

NPD NF NPD 

Określanie właściwości 
mechanicznych przy 
rozciąganiu 
(współczynnik siecznej) 
w zimnych strefach 
klimatycznych (-30 °C) 

≤ 0,9 MPa ≤ 0,9 MPa NPD 

Określanie właściwości 
mechanicznych przy 
stałym rozciąganiu 
w zimnych strefach 

NF NF NPD 



klimatycznych (-30 °C) 
Powrót elastyczny NPD ≥ 60% NPD 
Wzrost 
mikrobiologiczny 

NPD NPD 1 

Trwałość wymagania spełnione wymagania spełnione wymagania spełnione 
    

 

Właściwości użytkowe produktu wymienionego, dla którego wystawiona została niniejsza deklaracja właściwości 
użytkowych, pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za sporządzenie niniejszej deklaracji 

właściwości użytkowych odpowiada wyłącznie producent, podany w niniejszej deklaracji właściwości użytkowych. 

Podpisał w zastępstwie i w imieniu producenta: 

______                                         dr Martin Kanig, kierownik działu badań i rozwoju______________________________ 
(nazwisko i funkcja) 

 
 

__________Osnabrück,  01.04.2015 r.              ___  
(miejsce i data wystawienia) 

 

___________________________________________      
(podpis) 

 
 


