
Σφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΕ )574/2014 για την τροποποίηςη του παραρτήματοσ ΙΙΙ του( ΕΕ)305/2011. 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ                             

 
Αριθ. 008 : DUROSTICK GOLD  

 

1. Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
008 

2. Προβλεπόμενες χρήσεις: EN 12004: Βελτιωμένη κόλλα πλακιδίων με μειωμένη ολίσθηση , 

εκτεταμένο χρόνο επικόλλησης και παραμορφώσιμη,. Επικόλληση πλακιδίων, εσωτερικά-
εξωτερικά σε τοιχοποιία και δάπεδα. 

 

3. Κατασκευαστής: 
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων  κονιαμάτων. Εργοστάσιο 
παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι, www.durostick.gr 
 

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:- 
 

5. Σύστημα/συστήματα AVCR (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
      Σύστημα 3 
 

6α . Εναρμονισμένα πρότυπα: 
       EN 12004:2007+A1:2012   
             
      Κοινοποιημένος  οργανισμός :  

Το κοινοποιημένο εργαστήριο  δοκιμών  ZÚS με αριθμό NB 1020 διενήργησε δοκιμές για 
προσδιορισμό του τύπου προϊόντος βάσει του συστήματος 3 και εξέδωσε έκθεση δοκιμών  με Α/Α: 
Νο. 1020-CPD-010028453 & 010-028692 
 

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:  Δεν απαιτείται          Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:      Δεν απαιτείται    
       Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης: Δεν απαιτείται            Κοινοποιημένος Οργανισμός: Δεν απαιτείται  
   

7. Δηλωθείσες επιδόσεις: 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά  Επίδοση  Μέθοδος ελέγχου/ Εναρμονισμένη 
τεχνική προδιαγραφή 

Αντίδραση στη φωτιά Class Α1  ΕΝ 13501 -1   

Αντοχή σε απόσπαση:    
EN 1348 8 .2  

 
 
 
EN12004:2007  
+Α1:2012  

  μετά από ωρίμανση σε  
κανονικές συνθήκες :  

≥ 1,00Ν/mm²  

Ανθεκτικότητα σε απόσπαση μετά από:  

  θερμική γήρανση  ≥ 1,00Ν/mm EN 1348 8 .4  

  εμβάπτιση σε νερό  ≥ 1,00Ν/mm EN 1348 8 .3  

  κύκλους ψύξης -απόψυξης  ≥ 1,00Ν/mm EN 1348 8 .5  
      

 

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και /ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: Δεν απαιτείται 
 

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η 
δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω: 

      

      Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 
                                                      

Όνομα:   Ευδοξία Καφρίτσα 
 
 
 
Θέση εργασίας:   Υπεύθυνη R&D , QC Κονιαμάτων 
Τόπος/Ημερομηνία:  Ασπρόπυργος/ 30.06.2020, E:3 
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ΗΗΜΜΑΑΝΝΗΗ   CC EE   ΤΤΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ   ΜΜΕΕ   ΣΣΟΟΝΝ   ΕΕΤΤΡΡΩΩΠΠΑΑ ΪΪ ΚΚΟΟ   ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙ ΜΜΟΟ   CC PP RR   33 00 55 // 22 00 11 11   ΚΚΑΑ ΙΙ   ΣΣΟΟ     

ΕΕΝΝ   11 22 00 00 44 :: 22 00 00 77 ++ΑΑ11 :: 22 00 11 22     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Η ζήμανζη CE ποσ εμθανίζεηαι ζηην παρούζα δήλωζη επίδοζης είναι η πιο πρόζθαηη ζύμθωνα με ηον ιζτύονηα κανονιζμό. 

Πιθανές διαθοροποιήζεις ηης παρούζας ζήμανζης με ηην ανηίζηοιτη ποσ εμθανίζεηαι ζηη ζσζκεσαζία ή ηο Τετνικό Φσλλάδιο ηοσ 

προϊόνηος, ενδέτεηαι να οθείλονηαι ζηοσς παρακάηω λόγοσς: 

-          Η ζσζκεσαζία είτε ήδη ησπωθεί πριν ηην αναθεώρηζη ηοσ CE. 

-          Τσπογραθικά ή λάθη εκηύπωζης. 

-          Διαθοροποιήζεις λόγω μεγέθοσς ζσζκεσαζίας και μεθόδοσ εκηύπωζης. 
 

 
DDUURROOSSTTIICCKK  SS..AA  

AASSPPRROOPPYYRRGGOOSS  AATTHHEENNSS  PPCC::  1199330000  

GGRREEEECCEE  

0077  

DDooPP  NNoo..::  000088  

EENN  1122000044::22000077++  AA11::22001122  

DDUURROOSSTTIICCKK      GGOOLLDD  

IImmpprroovveedd  ddeeffoorrmmaabbllee  cceemmeennttiittiioouuss  aaddhheessiivvee  wwiitthh  rreedduucceedd  sslliipp    

aanndd  eexxtteennddeedd  ooppeenn  ttiimmee    

  IInntteerriioorr  ––eexxtteerriioorr  uussee  

- Reaction to fire:                                                                   Euroclass A1 

- Release of dangerous substances:                                   see MSDS 

  

Bond Strength as:  

- Tensile adhesion strength :                                                            ≥1.00 N/mm² 

Durability for:  

- Tensile adhesion strength after heat ageing:                    ≥1.00 N/mm² 

- Tensile adhesion strength after water immersion:            ≥1.00 N/mm² 

- Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles:         ≥1.00 N/mm² 
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