
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
 

Αριθ.: 01/13813/01/04-11-16/01 επεξήγηση κωδικού (Κωδικός Προϊόντος/Πρότυπο/αριθμός 
προϊόντος που υπάγεται στο συγκεκριμένο πρότυπο/Ημ. Έκδοσης/α/α πιστοποιητικού) 
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: DURACRIL PU FLOOR 

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση 
του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο11 
παράγραφος 4: Αναγράφεται 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: ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ   
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του 
κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο11 παράγραφος 5: 

ΚΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΚ 57008,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο12 
παράγραφος 2: Δεν εφαρμόζεται........ ..................................................................................... 
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του 
προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V: 
Σύστημα 3, ΕΝ13813:2002........................................................................................................ 
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που 
καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:  
Οι αρχικές δοκιμές τύπου πραγματοποιήθηκαν στο κοινοποιημένο εργαστήριο 

Center for Testing and European Certification LTD 
23 Sv. Patriarh Evtimij Blvd, Stara Zagora, Bulgaria 

Notified Body nr.: 1871 
και εξέδωσε τα πιστοποιητικό Νο 1 11 0892/14-07-16 και Νο 1 11 0892WA 26-09-16 
8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για 
το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: Δεν εφαρμόζεται................................... 
9. Δηλωθείσα επίδοση 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Αντίσταση στην κρούση  

(Nm) 
10.0  IR10 ΕΝ 6272-2:2011 

Αντοχή στην πρόσφυση  
(Ν/mm2) 

4.1 Β4.0 ΕΝ 13892-8:2003 

Αντίσταση στην τριβή - μέθοδος 
BCA (μm) 

20 AR0.2 ΕΝ 13892-4:2002 

 
10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την 
απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με 
αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4: 
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 
Κόντας Κωνσταντίνος 
 
................................................................................................ ............................... 
(όνομα και ιδιότητα) 
Θεσσαλονίκη, 04-11-16 

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή) 


