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Δηλωση αποδοσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.EL 
 
 
 
 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Aquapan 

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

A_-PA  
(Αρ.Παρτίδας ,δείτε τη συσκευασία ) 
Μεταλλικό φύλλο επιστέγασης για ιδιοκατασκευή DIY 

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών 
κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: 

Για κάλυψη στεγών και εξωτερικών τοίχων σύμφωνα  
με το πρότυπο EN14782 - 2006. 

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση 
επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 5: 
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5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: 

Μη εφαρμόσιμο (δες 4) 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας 
της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως 
καθορίζεται το παράρτημα V: 

Σύστημα 4 

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα 
δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο 
πρότυπο: 

Μη εφαρμόσιμο 

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

Μη εφαρμόσιμο 

9. Δηλωθείσα απόδοση  

 Ουσιώδη χαρακτηριστικά Απόδοση Εναρμονισμένη 
τεχνική 
προδιαγραφή 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Water permeability Waterproof 

Dimensional change 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated substances No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Durability  EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

10. 

 

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. 
Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4: 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 


