
ΔΗΛΧΗ ΕΠΙΔΟΕΧΝ 
 

Αξηζ.: 01/13813/01/04-11-16/01 επεμήγεζε θωδηθνύ (Κωδηθόο Πξνϊόληνο/Πξόηππν/αξηζκόο 
πξνϊόληνο πνπ ππάγεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξόηππν/Ηκ. Έθδνζεο/α/α πηζηνπνηεηηθνύ) 
1. Μνλαδηθόο θωδηθόο ηαπηνπνίεζεο ηνπ ηύπνπ ηνπ πξνϊόληνο: DURAL EPOXY FLOOR 

2. Αξηζκόο ηύπνπ, παξηίδαο ή ζεηξάο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε 
ηνπ πξνϊόληνο ηνπ ηνκέα ηωλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, όπωο πξνβιέπεη ην άξζξν11 
παξάγξαθνο 4: Αναγπάθεηαι ζηη ζςζκεςαζία 

3. Πξνηεηλόκελε ρξήζε ή ρξήζεηο ηνπ πξνϊόληνο ηνπ ηνκέα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, ζύκθωλα 
κε ηελ ηζρύνπζα ελαξκνληζκέλε ηερληθή πξνδηαγξαθή, όπωο πξνβιέπεηαη από ηνλ 
θαηαζθεπαζηή: ΤΝΘΕΣΙΚΗ ΡΗΣΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΦΗ ΕΧΣΕΡΙΚΧΝ ΔΑΠΕΔΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ   
4. Όλνκα, εκπνξηθή επωλπκία ή θαηαηεζέλ ζήκα θαη δηεύζπλζε επηθνηλωλίαο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, όπωο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν11 παξάγξαθνο 5: 

ΚΟΝΣΑ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ 
 ΠΕΡΙΟΥΗ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΙΧΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΚ 57008,ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
5. Όπνπ εθαξκόδεηαη, όλνκα θαη δηεύζπλζε επηθνηλωλίαο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζώπνπ, ε εληνιή ηνπ νπνίνπ θαιύπηεη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν12 
παξάγξαθνο 2: Δεν εθαπμόζεηαι........ ..................................................................................... 
6. Σύζηεκα ή ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο ζηαζεξόηεηαο ηεο απόδνζεο ηνπ 
πξνϊόληνο ηνπ ηνκέα ηωλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ όπωο θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα V: 
ύζηημα 3, ΕΝ13813:2002........................................................................................................ 
7. Σε πεξίπηωζε δήιωζεο απόδνζεο ζρεηηθά κε πξνϊόλ ηνπ ηνκέα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ πνπ 
θαιύπηεηαη από ελαξκνληζκέλν πξόηππν:  
Οι απσικέρ δοκιμέρ ηύπος ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο κοινοποιημένο επγαζηήπιο 

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

Notified Body nr.: 1871 
και εξέδωζε ηα πιζηοποιηηικό Νο 1 11 0893/14-07-16 και Νο 1 11 0893WA 26-09-16 
8. Σε πεξίπηωζε δήιωζεο απόδνζεο ζρεηηθά κε πξνϊόλ ηνπ ηνκέα δνκηθώλ θαηαζθεπώλ γηα 
ην νπνίν έρεη εθδνζεί επξωπαϊθή ηερληθή αμηνιόγεζε: Δεν εθαπμόζεηαι................................... 
9. Γειωζείζα επίδνζε 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΛΕΓΥΟΤ 
Αληίζηαζε ζηελ θξνύζε  

(Nm) 
9.0  IR9 ΔΝ 6272-2:2011 

Αληνρή ζηελ πξόζθπζε  
(Ν/mm

2
) 

2.61 Β2.5 ΔΝ 13892-8:2003 

Αληίζηαζε ζηελ ηξηβή - κέζνδνο 
BCA (κm) 

0 AR0.0 ΔΝ 13892-4:2002 

 
10. Η απόδνζε ηνπ πξνϊόληνο πνπ ηαπηνπνηείηαη ζηα ζεκεία 1 θαη 2 αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ 
απόδνζε πνπ δειώζεθε ζην ζεκείν 9. Η παξνύζα δήιωζε επηδόζεωλ εθδίδεηαη κε 
απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ηαπηνπνηείηαη ζην ζεκείν 4: 
Υπνγξαθή γηα ινγαξηαζκό θαη εμ νλόκαηνο ηνπ θαηαζθεπαζηή από: 
Κόνηαρ Κωνζηανηίνορ 
 
................................................................................................ ............................... 
(όλνκα θαη ηδηόηεηα) 
Θεζζαλονίκη, 04-11-16 

(ηόπνο θαη εκεξνκελία έθδνζεο) (ππνγξαθή) 


