
IZJAVA O LASTNOSTIH 
Št. 110214 

Vrsta proizvoda 
DIN EN 15651-1: Tesnilne mase za fasade F-EXT-INT-CC (razred 20 LM) 

DIN EN 15651-2 Tesnilne mase za zasteklitve G-CC (razred 20 LM) 
DIN EN 15651-3: Tesnilne mase za stike v sanitarijah S (razred XS1) 

 
Identifikacijska/številka šarže 

PROBAU sanitarni silikon eco 
Za serijsko številko glej stranski odtis 

 
Namen uporabe 

Fugirna tesnilna masa za fasadne elemente, zasteklitve in sanitarije 
 

Proizvajalec 
Podjetje ▪ Cesta ▪ Poštna številka in kraj 

 
Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti 

Sistem 3 
Sistem 3 za odziv na ogenj 

 
Priglašeni organ SKZ – TeConA GmbH (1213) je opravil tipsko preverjanje v skladu z EN 15651-1/EN 15651-

2/EN 15651-3 ter preverjanje odziva na ogenj po sistemu 3 in ugotovil sledeče: Poročilo. 
 
 

Deklarirana zmogljivost 

Glavne značilnosti 
DIN EN 15651-1 
Fasadni elementi 
F-EXT-INT-CC 

DIN EN 15651-2 
Zasteklitve 
G-CC 

DIN EN 15651-3 
Stike v sanitarijah 
XS1 

Odziv na ogenj Razred E Razred E Razred E 
Sproščanje kemikalij, ki 
ogrožajo zdravje in/ali 
okolje 

NPD NPD NPD 

Neprepustnost za vodo 
in zrak 

   

Stabilnost ≤ 3 mm ≤ 3 mm ≤ 3 mm 
Izguba prostornine ≤ 10 % ≤ 10 % ≤ 20 % 
Oprijemnost/raztezanje 
pri predobremenitvi po 
potopitvi v vodo 

NF NPD NF 

Kakovost lepljenja in 
razteznost po vplivih 
toplote, vode ali umetne 
svetlobe 

NPD NF NPD 

Natezne lastnosti 
(sekantni modul) za 
uporabo v hladnih 
podnebnih območjih (-
30 °C) 

≤ 0,9 Mpa ≤ 0,9 Mpa NPD 

Natezne lastnosti pri 
predhodni napetosti za 
uporabo v hladnih 
podnebnih območjih (-
30 °C) 

NF NF NPD 

Prožnost NPD ≥ 60 % NPD 
Mikrobiološka rast NPD NPD 1 
Obstojnost uspešno opravljeno uspešno opravljeno uspešno opravljeno 

 



Lastnosti proizvoda, za katerega je izdana izjava o lastnostih, se ujema z izjavljenimi lastnosti. Za izdajo izjavi o 
lastnostnih v tej izjavi o lastnostnih je odgovoren zgolj naveden proizvajalec. 

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca: 

Dr. Martin Kanig, vodja raziskav in razvoja 
(Ime in funkcija) 

 

 

Osnabrück, dne 01.04.15   
(Kraj in datum izdaje)  (Podpis) 

 


