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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

№ CPR 022576 TG M 211 
 
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: 

FIX - κόλλα γύψου Technogips Pro 
  

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: Ο αριθμός τύπου, ο αριθμός 
παρτίδας και η ημερομηνία παραγωγής αναγράφονται στη συσκευασία 
 

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα 

εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: Κόλλα Γύψου για ξηράς  

δόμησης 

 
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 5: Σήμα κατατεθέν: Technogips Pro | Formatt Building Products Ltd., Διεύθυνση 

επικοινωνίας: Dospat 2 Str., Sofia 1606, Bulgaria 

 
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του 

οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: Άνευ αντικειμένου 
 
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: Ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει αρχική δοκιμή τύπου σύμφωνα με το πρότυπο EN 

14496:2017. Ο κατασκευαστής διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και χρησιμοποιεί εσωτερικό σύστημα ελέγχου 

παραγωγής.  

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

ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Άνευ αντικειμένου 

 
9. Δηλωθείσα απόδοση: 
 

 
10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που 
δηλώθηκε στο σημείο 9. 

 
Η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στην παράγραφο 4: 
 
 
 
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:                     
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Ουσιώδη χαρακτηριστικά Δηλωθείσα επίδοση 
Εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή 

Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά A1 EN 14496:2017 

Συγκολλητική ισχύς, [N/mm²] >0.20 EN 14496:2017 


