
 
 

IZJAVA O LASTNOSTIH 

Referenčna št.: 0022_Flächendicht_2013-06-27 
 
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  ETA-13/0508 
 
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu  

s členom 11 (4):    Knauf Flächendicht 
 

3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano  
tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  

  Zatesnitev mokrih prostorov z uporabnim slojem, ki se nanaša v tekočem stanju 
 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5): 

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D – 97346 Iphofen  
Tel.: +499323 31-0,  Fax: +49 9323 31-277, E-Mail: Zentrale@Knauf.de 

 
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je 

določeno v prilogi V:  Sistem 2 +  
 
8. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana Evropska tehnična ocena, je 

Deutsche Institut fϋr Bautechnik (AB) izdal sledeče: ETA-13/0508 na podlagi ETAG 022-1.  
    Prvi preskus proizvodnje je opravil Kiwa MPA Bautest GmbH (NB 2007), ki opravlja tudi tekoči 

nadzor, vrednotenje in potrjevanje tovarniške kontrole proizvodnje. Potrdilo konformnosti tovarniške 
kontrole proizvodnje: 2007-CPR-E.4239-I/2013. 

 
9. Navedena lastnost 

Bistvene značilnosti Lastnost Harmonizirana tehnična 
specifikacija 

Premostitev razpok Kategorija 1: 0,4 mm ETAG 022-1:2007-04 
Oprijemna trdnost Kategorija 2: ≥ 0,5 Mpa ETAG 022-1:2007-04 
Premostitev fug Kategorija 2: vodotesno ETAG 022-1:2007-04 
Vodotesnost pri prebojih Kategorija 2: vodotesno ETAG 022-1:2007-04 
Temperaturna obstojnost Kategorija 2: ≥ 0,5 Mpa ETAG 022-1:2007-04 
Obstojnost v vodi Kategorija 2: ≥ 0,5 Mpa ETAG 022-1:2007-04 
Alkalna obstojnost Kategorija 2: ≥ 0,5 Mpa ETAG 022-1:2007-04 
Nevarne substance – DS NPD ETAG 022-1:2007-04 

 
Zahteve, ki jih izpolnjuje proizvod, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična 
specifikacija:  Ni relevantno  

 
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.  

Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.  
Podpisal za in v imenu proizvajalca:   

 
   
ppa. Ulr ich Köhler 
(vodstvo podjetja)  

 

lphofen, 27.06.2013           
(Kraj in datum izdaje)          ____________________________________        

(Podpis) 
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