
 

 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Száma: 128 /CPR/2016 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

CESAL PREMIUM SILICON SANITAR 

Pastă siliconică pentru etanşarea rosturilor 

CESAL PREMIUM SZANITER SZILIKON 

Hézagtömítő szilikon paszta 
 

 

2.  Típus-,  tétel-  vagy  sorozatszám  vagy  egyéb  ilyen  elem,  amely  lehetővé  teszi  az  építési  termék 

azonosítását: 

CESAL PREMIUM SZANITER SZILIKON 
(A lot szám, gyártási dátum a termék csomagolásán nyomtatva található meg) 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Szilikon paszta fugák és szaniterek hézagainak kitöltéséhez 
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint elérhetőségi címe: 

SC CESAL SA, RO 410605– Oradea, calea Borşului, nr.31C, tel.+40259452845 

office@cesal.ro, www.cesal.ro 
5. A meghatalmazott magyarországi képviselő neve, címe: 

Cesal Slovakia S.r.o. 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12. iroda@atlashungary.hu 
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 3 Rendszer 

7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén: 

Homlokzati tömítőanyag: EN-15651-1: F-Ext-Int-CC; 

Üveg tömítőanyag: EN-15651-2: G-CC; 
Szaniter hézagokhoz használatos tömítőanyag: SR EN 15651-3. 

Az SKZ – TeConA GmbH (Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076, Würzburg, Németország) Bejelentett 
szervezet, azonosító száma 1213 végezte a gyártó által vett mintából az Első Típusvizsgálatot a 3 Rendszer 

alapján, és adta ki a teljesítmény állandóságáról szóló tanúsítványt. 

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak 
ki: nem értelmezhető 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

A termék nyilatkozat szerinti teljesítményei: 

Kondicionálás: A Módszer (ISO 8340); 
Alapfelület: üveg (alapozó nélkül), alumínium (alapozó nélkül). 

 
 

Alapvető tulajdonságok 
 

Teljesítmény 
Harmonizált Európai 

Szabvány 

Tűzvédelmi besorolás E osztály  
 

Veszélyes anyag kibocsátás 
 

- 
Tanulmányozza a 

Biztonsági Adatlapot 

Vízzáróság és légzáróság: 

Hidraulikus ellenállás (ISO 7390) ≤3 mm EN 15651-1,2 

Térfogatváltozás (ISO 10563) ≤40% EN 15651-1,2 
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Húzószilárdság meghatározása vízbe merítés 
utáni tartós húzással 

 

P 
 

EN 15651-1,2 

Tapadási / kohéziós tulajdonságok a meleg víz és 
a mesterséges fény expozíció után ISO 11431 

 

Problémák nélkül 
 

EN 15651-2 

Tapadási / kohéziós tulajdonságok víz expozíció 
után (+23°C) 

 

≥25% 
 

EN 15651-2 

Nem szerkezeti tömítések húzószilárdságának 
meghatározása hideg éghajlati körülmények 

között (-30°C) ISO 8339 módosítva 

 
≤0,9 MPa 

 
EN 15651-1,2 

Nem szerkezeti tömítések húzószilárdságának 
meghatározása hideg éghajlati körülmények 

között (-30°C) ISO 8340 

 
Problémák nélkül 

 
EN 15651-1,2 

Rugalmassági helyreállás (ISO 7389) ≥60% EN 15651-2 

Tartósság Sikeres teszt EN 15651-1,2 

Mikrobiológiai fejlődés 1 EN 15651-3 
 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, 

nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 

 
Ennek a teljesítménynyilatkozatnak a kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 
A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: 

 

 

Nagyvárad, 2016.05.01 
SC CESAL SA ORADEA 

ing. Diana Bonţe Műszaki 

igazgató 


