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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

Αριθ. CPR 022576 TG PL 110 
 
 
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  

Γυψοσανίδα Technogips Pro А 
  

2. Τύπος, παρτίδα ή σειριακός αριθμός ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του δομικού 
υλικού. Ο τύπος , η παρτίδα και η ημερομηνία παραγωγής αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος. 
 

3. Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: Γυψοσανίδες Technogips 

Pro για χρήση σε κατασκευές ξηράς δόμησης. 

 
4. Ονομα, σήμα κατατεθέν και διεύθυνση επικοινωνίας του παραγωγού : Σήμα κατατεθέν: Technogips Pro | Formatt 

Building Products Ltd., Διεύθυνση επικοινωνίας: Dospat 2 St, Sofia 1606, Bulgaria | sales@technogispro.com 

 
5. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Ν/Α.  
 
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του δομικού προϊόντος 

όπως καθορίζει το παράρτημα V του κανονισμού (ЕС) 305/2011: Σύστημα 4 

 
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με το δομικό προϊόν καλύπτεται από το εναρμονισμένο πρότυπο 

(hEN): Ο παραγωγός έχει πραγματοποιήσει δοκιμαστικά τεστ σύμφωνα με το EN 520:2004+А1:2009. Ο παραγωγός είναι 

πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και εφαρμόζει ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου παραγωγής.  

 
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με το οικοδομικό προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκή 

Τεχνική Αξιολόγηση : Ν/Α 

 
9. Δηλωθείσα επίδοση: 

 

Βασικά χαρακτηριστικά Απόδοση Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή 

Τύπος A EN 520:2004 + А1:2009 

Αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0 (B0) EN 520:2004 + А1:2009 

Αντοχή σε κάμψη, [N] αποδεκτή EN 520:2004 + А1:2009 

Αντοχή διάτμησης, [N] NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Συντελεστής αντίστασης υδρατμών - µ 10 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Θερμική αγωγιμότητα λ, [W/(m.K)] 0.25 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Έλκυση επικίνδυνων ουσιών NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Αντοχή σε κρούση Τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από το σύστημα υλικών που θα 

εφαρμοστεί. Βλέπε βιβλιογραφία του παραγωγού με βάση την 

προβλεπόμενη χρήση:  www.technogipspro.com 

Ηχομόνωση αερόφερτου ήχου 

Ηχοαπορρόφηση 

 
10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνεται με την δηλωθείσα απόδοση στο 

σημείο 9. 
 

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται στο σημείο 4: 
 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ’ ονόματος του παραγωγού από: 
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