
 

 
 
 

Silikon do kamienia naturalnego PROBAU PNASI 
Numer serii patrz nadruk z boku lub dowód dostawy 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

 
Numer deklaracji właściwości użytkowych 

QUICK-101709-02-EN15651-1-2-3 
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu 

EN15651-1:F-EXT-INT- CC, EN15651-2:G-CC, EN15651-3:S-XS1 

 
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 

Uszczelniacz do spoin elementów elewacyjnych, oszklenia i zastosowań sanitarnych 
 

Producent 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

 
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 

System 3 

System 3 dla klasyfikacji ogniowej 

 
Jednostka notyfikowania 

Notyfikowania jednostka ift Rosenheim GmbH, numer 0757, zgodnie z systemem 3 przeprowadziła badanie typu 
produktu i określenia klasy reakcji na ogień zgodnie z systemem 3. 

 
Normy zharmonizowane 

EN 15651-1/ EN 15651-2/ EN 15651-3:2012 

 
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 
Pomieszczeni
a sanitarne S-
XS1 

Klasyfikacja ogniowa Klasa E Klasa E Klasa E 

Substancje niebezpieczne oceniane oceniane oceniane 

Wodoszczelność 
i hermetyczność 

   

Powrót elastyczny > 70% > 70% > 70% 

Trwałość ≤ 3 mm ≤ 3 mm ≤ 3 mm 

Właściwości 
mechaniczne przy 
rozciąganiu 
współczynnik 
naprężenia 
rozciągającego 

≤ 0,4 MPa ≤ 0,4 MPa ≤ 0,4 MPa 

Określanie właściwości 
mechanicznych przy 
rozciąganiu (tzn. właściwości 
adhezji/kohezji) (przy 23 °C) 

 
bez usterek 

 
bez usterek 

 
bez usterek 

Określanie 
właściwości 
mechanicznych przy 
rozciąganiu (tzn. 
właściwości 
adhezji/kohezji) po 
działaniu wody 

 

bez usterek 
 

bez usterek 
 

bez usterek 

Utrata objętości < 10% < 10% < 10% 



 

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

 
bez usterek 

 
bez usterek 

 
bez usterek 

Mikroorganizmy, 
intensywność wzrostu DIN 
EN ISO 846 

 

– 0 – brak wzrostu 
 

– 0 – brak wzrostu 
 

– 0 – brak wzrostu 

Wytrzymałość na rozerwanie bez usterek bez usterek bez usterek 

Trwałość bez usterek bez usterek bez usterek 

Określanie właściwości 
mechanicznych przy stałym 
rozciąganiu w temperaturze -
30 °C 

   

Właściwości na rozciąganie < 0,9 MPa < 0,9 MPa < 0,9 MPa 

Określanie 
właściwości 
mechanicznych 
przy stałym 
rozciąganiu 

bez usterek bez usterek bez usterek 

 

Właściwości użytkowe powyższego produktu pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. 

Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 

odpowiedzialny jest wyłącznie wyżej wymieniony producent. 

 
 
 

Podpisał w zastępstwie i w imieniu producenta: 

 
dr Michael Fooken, dział badań i rozwoju 

(nazwisko i funkcja) 

 
 

Osnabrück, 24.05.201 

(miejsce i data wystawienia) (podpis) 
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