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1. Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:  

DD UU RR OO SS TT II CC KK   DD -- 66 44     
 

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του 
τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: 

ΗΗ   κκ ωω δδ ιι κκ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ππ οο υυ   αα νν αα γγ ρρ άά φφ εε ττ αα ιι   σσ ττ αα   σσ αα κκ ιι άά   αα νν ττ ιι σσ ττ οο ιι χχ εε ίί   σσ ττ ηη νν   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   

ππ αα ρρ αα γγ ωω γγ ήή ςς   ττ οο υυ   ππ ρρ οο ϊϊ όό νν ττ οο ςς ..   
  

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την 
ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 
ΑΑ υυ ττ οο εε ππ ιι ππ εε δδ οο ύύ μμ εε νν οο ,,   ττ αα χχ ύύ ππ ηη κκ ττ οο   ττ σσ ιι μμ εε νν ττ οο κκ οο νν ίί αα μμ αα   εε ξξ οο μμ άά λλ υυ νν σσ ηη ςς   δδ αα ππ έέ δδ ωω νν ,,   33 --

33 00 mm mm     
 

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως    
προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5: 

DD UU RR OO SS TT II CC KK   AA .. BB .. EE .. EE .. ,,   ΒΒ ιι οο μμ ηη χχ αα νν ίί αα   σσ υυ γγ κκ οο λλ λλ ηη ττ ιι κκ ώώ νν ,,   υυ λλ ώώ νν   χχ ρρ ωω μμ άά ττ ωω νν   &&   

κκ οο νν ιι αα μμ άά ττ ωω νν ..   

ΕΕ ρρ γγ οο σσ ττ άά σσ ιι οο   ππ αα ρρ αα γγ ωω γγ ήή ςς ::   ΑΑ σσ ππ ρρ όό ππ υυ ρρ γγ οο ςς   ΑΑ ττ ττ ιι κκ ήή ςς ,,   ΤΤ .. ΚΚ .. ::   11 99 33 00 00   ΘΘ έέ σσ ηη   ΠΠ άά ττ ηη μμ αα   

ΚΚ οο ρρ οο ρρ έέ μμ ιι  
 

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η 
εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2: 
ΔΔ εε νν   εε φφ αα ρρ μμ όό ζζ εε ττ αα ιι   
 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος 
του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα  V: 
ΣΣ ύύ σσ ττ ηη μμ αα   44   

 

7. Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή : 

EE NN   11 33 88 11 33 :: 22 00 00 22   
            

8. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο 
έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  

ΔΔ εε νν   εε φφ αα ρρ μμ όό ζζ εε ττ αα ιι   
 

9.  Δηλωθείσες επιδόσεις: 
 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά  Επίδοση  Εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή  

Αντίδραση στη φωτιά Euroclass Α 1  f l   

Aπελευθέρωση διαβρωτικών 
ουσιών   

CT   

Υδατοπερατότητα  NPD  ΕΝ 1062-3  

Ατμομερατότητα  NPD  ΕΝ 12086  

Αντοχή σε θλίψη   C50  ΕΝ 13892-2  

Αντοχή σε κάμψη  F15  ΕΝ 13892-2  

Αντοχή σε τριβή  BCA:  AR2  ΕΝ 13892 -4  

Ηχομόνωση/ Ηχοαπορρόφηση  NPD  EN ISO 140-6/  N ISO 354 

Θερμική/χημική αντίσταση  NPD  EN 12664/  EN13529  
 

10. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που 
δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του 
κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4. 
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από : 
 
         Ευδοξία Καφρίτσα 

Ασπρόπυργος 11/7/2013       
                                  Υπεύθυνη R&D , QC Εργαστηρίου Κονιαμάτων 



 
 
 
CE MARKING ACCORDING TO CPR 305/2011 AND EN 13813 

 
 
 
 
 
      

 

 
 

 
DUROSTICK S.A 

ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300 
GREECE  
      10 

 

  

EENN  1133881133      CCTT5500--FF1155--AARR22--AA11ffll  
 

DDUURROOSSTTIICCKK    DD--6644  

DDooPP  NNoo..  ::  001144    
                                       

Cementitious screed material for use 
 internally  in buildings 

 
 

Reaction to fire:                                      Euroclass A1 

Release of corrosive substances:        CT 

Water permeability:                                NPD 

Water vapour permeability:                   NPD 

Compressive strength:                          C50 

Flexural strength:                                   F15 

Wear resistance, BCA:                          AR2 

Sound insulation/ Sound absorption:       NPD 

Thermal resistance/chemical resistance:  NPD 

 


