
	
	

	
	

 
 
 

PROBAU Duvar örgü ve sıva harcı PKM 
 
 
 

PERFORMANS BEYANI 
 
 

Performans beyanı numarası ve ürün tipi kodu 
QUICK-101428-02-EN998 

 
Kullanım amacı 

Uygunluk testi yapıldıktan sonra stabilite gerekliliklerine tabi olan duvarlar, ayaklar ve örgü bölme duvarlarda 
kullanılan normal örgü duvar harcı. 

 
Üretici 

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

Performans dayanıklılığı değerlendirme ve kontrol etme sistemi 
Sistem 2+ 

 
Onaylı Kurum 

 
 1497  

Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V., fabrikanın ve 
fabrika üretim kontrolü departmanının ilk kontrolü temelinde, fabrika bünyesindeki ürün kontrol 
departmanının uygunluğunu teyit etmekte ve fabrika bünyesindeki ürün kontrol departmanını 

sistem2+'ya göre değerlendirmektedir. 
 

Uyumlaştırılmış standart 
EN 998-2 :2016 

 
Beyan edilen performans 

Başlıca özellikler Performans 
Basınç dayanımı M 2.5 

Yapışma dayanımı Yapışkan kesme 
dayanıklılığı  

> 0.04 N/mm² 
(Karaketristik ön kesme dayanıklılığı (yapışkan kesme 
dayanıklılığı) kendi nem oranı % 3 ila 5 M. arası kireçli 
kumtaşı referans olarak EN 1052-3 - Yöntem B'ye göre 
test edilmiştir.) 

Yapışma dayanımı Bükülmeye karşı çekme 
dayanımı NPD 

Klorid içeriği < 0.1 M.-% 
Yangın davranışı A1 
Su emme ≤ 0.40 kg/(m²·min0.5) (tablo değeri) 
Su buharı geçirgenliği µ 15/35 (tablo değeri) 

Isı iletkenliği λ10,dry,mat 
≤ 0.82 W/(mK) P=%50 için 
≤ 0.89 W/(mK) für P=%90 
(tablo değeri EN 1745'e göre) 

Dayanıklılık  
Mevcut deneyimlere göre 
ve gerektiği gibi kullanılması halinde  
DIN EN 998-2 ek B'ye göre orta halli agresif çevre 
koşulları. 

Tehlikeli maddeler NPD 
 



	
	

	
	

 

 

 

Bu ürünün performansı, beyan edilen performansların aynıdır. Performans beyanının, 305/2011 no’lu EC 
Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasından, yukarıda adı geçen üretici tek başına sorumludur. 

 
Üretici için ve üretici adına imzalayan: 

 

Dr. Michael Fooken, AR-GE başkanı 
(İsim ve Pozisyon) 

 
 

Osnabrück, 19.01.2018            
(Tanzim yeri ve tarihi)                (İmza) 

 
Performans beyanını, 

www.probau.eu 

adresinden indirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



	
	

	
	

 
 
 

PROBAU Duvar örgü ve sıva harcı PKM 
 
 

 

PERFORMANS BEYANI 
 
 

Performans beyanı numarası ve ürün tipi kodu 
QUICK-101428-02-EN998 

 
Kullanım amacı 

İç ve dış duvarlar, tavanlar, ayaklar ve bölme duvarlarda normal sıva harcı olarak 
kullanılır. 

 
Üretici 

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

Performans dayanıklılığı değerlendirme ve kontrol etme sistemi 
Sistem 4 

 
Uyumlaştırılmış standart 

EN 998-1 :2016 
 

Beyan edilen performans 

Başlıca özellikler Performans 

Yangın davranışı A1 
Su emme Wc 0 
Su buharı geçirgenliği µ 15/35 (tablo değeri) 
Aderans çekme dayanımı Parçalanma	biçimi	A,	B	veya	C'de	≥	0.08	N/mm2 

Isı iletkenliği λ10,dry,mat 
≤ 0.82 W/(mK) P=%50 için 
≤ 0.89 W/(mK) für P=%90  
(tablo değeri EN 1745'e göre) 

Dayanıklılık NPD 
Tehlikeli maddeler NPD 

 
Bu ürünün performansı, beyan edilen performansların aynıdır. Performans beyanının, 305/2011 no’lu EC 

Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasından, yukarıda adı geçen üretici tek başına sorumludur. 
 

Üretici için ve üretici adına imzalayan: 
 

Dr. Michael Fooken, AR-GE başkanı 
(İsim ve Pozisyon) 

 
 

Osnabrück, 19.01.2018            
(Tanzim yeri ve tarihi)                (İmza) 

 
Performans beyanını, 

www.probau.eu 

adresinden indirebilirsiniz. 




