SUORITUSILMOITUS No. 0421
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SILICONE COLOR
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen

rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset Tiiviste ulko- ja sisäpuoliseen, muuhun
kuin rakenteelliseen käyttöön: julkisivusaumoihin; myös kylmään ilmastoon.

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69960 Corbas - France

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointija varmennusjärjestelmä(t) liitteen V
mukaisesti: järjestelmä 3, Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen

5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta EN 15651-1:2012

ilmoittaa laitokselle: SKZ – TeConA GmbH, No. 1213

6. Ilmoitetut Suoritustasot:
EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Luokka 25 LM)
Esikäsittely: Menetelmä A
Substraatti:

Lasi ilman pohjustusainetta
alumiini ilman pohjustusainetta
betoni M1 pohjamaalilla
Essential characteristics

Paloluokka
Valumakestävyys
Tilavuuden muutos

Performance
Luokka E
≤3 mm
≤10 %

vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen

ei virhettä

veto-ominaisuudet käytölle kylmissä olosuhteissa (-30 °C)

≤0,9 MPa

veto-ominaisuudet venytysrasituksessa kylmissä ilmastoissa (-30 °C)

ei virhettä

Kestävyys

Hyväksytty

vaarallisten aineiden vapautuminen

katso sds

Edellä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tämä
suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Etienne Guichard (legal representative)
Corbas, 27/09/2019

FI.FR.0421.001

SUORITUSILMOITUS No. 0421
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste SILICONE COLOR
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:: Tiiviste, jota käytetään
lasitussovellusten tiivistämiseen; myös kylmissä ilmastoissa.

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69960 Corbas - France

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointija varmennusjärjestelmä(t) liitteen V
mukaisesti: järjestelmä 3, Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen

5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta EN 15651-2:2012

ilmoittaa laitokselle SKZ – TeConA GmbH, No. 1213

6. Ilmoitetut Suoritustasot:
EN15651-2 G-CC (Luokka 25LM)
Esikäsittely: Menetelmä A
Substraatti:

Lasi ilman pohjustusainetta
alumiini ilman pohjustusainetta
Essential characteristics

Paloluokka

Performance
Luokka E

Valumakestävyys

≤3 mm

Tilavuuden muutos

≤10 %

veto-ominaisuudet käytölle kylmissä olosuhteissa (-30 °C)

≤0,9 MPa

Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytyksessä -30 °C

ei virhettä

iimaus- / koheesioominaisuudet altistuksen jälkeen lämmölle, vedelle ja
keinovalolle

ei virhettä

Elastinen palautuma
Kestävyys
vaarallisten aineiden vapautuminen

≥60 %
Hyväksytty
katso sds

Edellä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tämä
suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Etienne Guichard (legal representative)
Corbas, 27/09/2019
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SUORITUSILMOITUS No. 0421
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste SILICONE COLOR
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen

rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Sealant for non-structural use: sanitary
joints .

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69960 Corbas - France

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointija varmennusjärjestelmä(t) liitteen V
mukaisesti: järjestelmä 3, Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen

5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta EN 15651-3:2012

ilmoittaa laitokselle: SKZ – TeConA GmbH, No. 1213

6. Ilmoitetut Suoritustasot:
EN15651-3 S (Luokka XS1)
Esikäsittely: Menetelmä A
Substraatti:

Lasi ilman pohjustusainetta
alumiini ilman pohjustusainetta

Essential characteristics
Paloluokka
Valumakestävyys
Tilavuuden muutos
vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen
mikrobiologinen kasvusto
Kestävyys
vaarallisten aineiden vapautuminen

Performance
Luokka E
≤ 3 mm
≤ 20%
ei virhettä
1
Hyväksytty
katso sds

Edellä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tämä
suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Etienne Guichard (legal representative)
Corbas, 27/09/2019
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SUORITUSILMOITUS No. 0421
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SILICONE COLOR
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen

rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Tiiviste lattioiden liikuntasaumoihin
sisä- ja ulkokäyttöön, muuhun kuin rakenteelliseen käyttöön; myös kylmään ilmastoon.

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69960 Corbas - France

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointija varmennusjärjestelmä(t) liitteen V
mukaisesti: järjestelmä 3, Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen

5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta: EN 15651-4:2012

ilmoittaa laitokselle SKZ – TeConA GmbH, No. 1213

6. Ilmoitetut Suoritustasot:
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Luokka 12,5 E)
Esikäsittely: Menetelmä A
Substraatti:

betoni M1 pohjamaalilla

Essential characteristics
Reaction to fire

Performance
Class E

Tilavuuden muutos

≤ 15%

Veto-ominaisuudet ylläpidetyssä pidennyksessä

Pass

Tartunta- ja koheesio-ominaisuudet säilytetyssä pituudessa veden
upottamisen jälkeen.

Pass

Adheesio- ja koheesio-ominaisuudet säilytetyssä pituudessa
suolaveteen upottamisen jälkeen.

Pass

Veto-ominaisuudet jatkuvassa venytyksessä -30 °C:ssa

Pass
Pass

Repäisylujuus
Kestävyys
vaarallisten aineiden vapautuminen

Pass
katso sds

Edellä määritellyn tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suorituskykyjen mukainen. Tämä
suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Etienne Guichard (legal representative)
Corbas, 27/09/2019

FI.FR.0421.001

