ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
WDZ 063 -0713-01
1. Σαφής κωδικός χαρακτηρισμού του τύπου
προϊόντος: Κεραμίδια στέγασης και
διακοσμητικά (προχυμένα) τούβλα
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλη
χαρακτηριστική σήμανση για την ταυτοποίηση
του δομικού προϊόντος σύμφωνα με το Άρθρο 11
παράγραφος 4
W4v, W5, W6v, Areal, Marko, Primus, Tradition,
WALTHER-tegula, Franconia, WALTHER
Stylist, Z9 »variwell«
Κεραμίδι σχήματος ουράς κάστορα τύπου
Νότιας Γερμανίας (Süddeutscher Biber) 18*38,
Κεραμίδι σχήματος ουράς κάστορα τύπου
Βερολίνου (Berliner Biber) 15,5*38, 15,5*36,
Κεραμίδι σχήματος ουράς κάστορα
κυματοειδούς τύπου (Wellenbiber) 17*38*1,6,
Κεραμίδι σχήματος ουράς κάστορα τύπου
εκκλησίας (Kirchenbiber) 18*38*1,8, Κεραμίδι
σχήματος ουράς κάστορα για μικρές
επιφάνειες επικάλυψης (Turmbiber) 14*28*1,2
3. Π
 ροβλεπόμενος σκοπός χρήσης του
κατασκευαστή ή προβλεπόμενοι σκοποί
χρήσης του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με
τις εφαρμοζόμενες, εναρμονισμένες τεχνικές
προδιαγραφές:
Για επικάλυψη στεγών με κλίση καθώς και για
επικαλύψεις εξωτερικών τοίχων
4. Όνομα, καταχωρημένη εμπορική επωνυμία
ή καταχωρημένο σήμα και διεύθυνση
επικοινωνίας του κατασκευαστή, σύμφωνα με
το Άρθρο11 παράγραφος 5:

9. Δηλωμένη επίδοση
Βασικά
χαρακτηριστικά

Επίδοση

Εναρμονισμένη,
τεχνική
προδιαγραφή

Μηχανική αντοχή

Επιτυχής

EN 1304:2005

Συμπεριφορά
σε περίπτωση
καταπόνησης
μέσω πυρκαγιάς
εξωτερικά

Κατηγορία Broof
χωρίς δοκιμή

EN 1304:2005

Συμπεριφορά
πυρκαγιάς

Κατηγορίες Α1 έως F

EN 1304:2005

Υδατοστεγανότητα

πληροί την βαθμίδα
απαίτησης 1,
μέθοδος δοκιμής 2

EN 1304:2005

Διαστάσεις
και αποκλίσεις
διαστάσεων

Επιτυχής

EN 1304:2005

Ανθεκτικότητα

πληροί τη μέθοδο
δοκιμής Ε (150
κύκλοι)

EN 1304:2005

Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών

Δεν ισχύει

10. Η επίδοση του προϊόντος σύμφωνα με τους
αριθμούς 1 και 2 αντιστοιχεί στη δηλωμένη
επίδοση σύμφωνα με τον αριθμό 9
Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη σύνταξη της
παρούσης δήλωσης επιδόσεων είναι ο κατασκευαστής, σύμφωνα με τον αριθμό 4

Υπογεγραμμένη για τον κατασκευαστή και επ'
ονόματι αυτού από:
Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn, Γερμανία

Langenzenn, 28.05.2013
Walther Dachziegel GmbH

5. Δεν έχει σχέση
6. Δεν έχει σχέση
7. Δεν έχει σχέση

Hans Helmuth Jacobi
Διευθύνων εταίρος

8. Δεν έχει σχέση
Εάν χρειάζεστε το παρόν έγγραφο ως υπογεγραμμένη έκδοση, πρέπει να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή (βλέπε Αρ. 4).

