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ΕΝ 1304:2013
Nr. referință DOP

K-E19A

Placi din argilă pentru acoperiș
Țigle de argilă arsă, tipul țiglă plană, destinată pentru învelitori de
acoperiș și pentru placarea la exterior sau interior a pereților
Proprietăți de rezistență mecanică/rezistență la rupere
prin încovoiere
Performanță la foc exterior
Reacție la foc
Impermeabilitate la apă
Dimensiuni și variații dimensionale
Durabilitate
Condiții particulare ce se aplică la utilizare: tăierea lor cu
unelte electrice poate genera praf. Acest praf va conține siliciu
sau particule de quarț care pot constitui un pericol.
Persoanelor care lucrează în astfel de condiții, le este
recomandate să poarte mască de praf FFP3 (EN 149).

Conform
Acceptat ca satisfăcător
Α1
Satisfăcător categoria 1
metoda de încercare 2
Conform
Nivel 1 (150 de cicluri)

Declarație de performanță
No: K-E19A
Cod unic de identificare a produsului: țigle din argilă pentru acoperiș și îmbinări
• Țiglă de acoperiș din argilă cu margine și șanț de fixare: Macedonian, Mediterranean, Roman, New Roman, Marseille,
Ideal Marseille, Dutch, Novel.
• Metode de fixare: Țiglă de închidere sub coamă, Jumătate de țiglă de închidere sub coamă, Țiglă de aerisire,
Țiglă de streașină stânga & dreapta, Țiglă de închidere laterală dreapta, Țigla treaptă
• Accesorii ceramice: Țiglă pentru coamă, Element de început pentru coamă înclinată,
Element de capăt pentru coamă, Țiglă de coamă de ramificație în 2 axe, Țiglă de coamă de ramificație în 3 axe,
Țiglă de coamă de ramificație în 4 axe, Pană verticală, Pană stânga, Pană dreapta.
Utilizare: pentru acoperire și placare
Producător:

NORTHERN GREECE CERAMICS S.A.
Nea Santa, 61100 - Kilkis,Greece
Tel: 0030 23410 75570
Fax: 0030 23410 75574
Email: info@kebe-sa.gr
web: www.kebe-sa.gr

Sistem de evaluare și verificare a performanței: Sistem 4
Standardul armonizat: ΕΝ1304:2013
Performanță declarată:
Caracteristici esențiale
Proprietăți de rezistență mecanică/rezistență la rupere
prin încovoiere
Performanță la foc exterior
Reacție la foc

Performanță

Specificații tehnice standardizate

Conform
Acceptat ca satisfăcător
Α1
EN 1304:2013

Impermeabilitate la apă
Dimensiuni și variații dimensionale
Durabilitate

Satisfăcător categoria 1
metoda de încercare 2
Conform
Nivel 1 (150 de cicluri)

Caracteristicile produsului detaliate mai sus sunt în conformitate cu setul de caracteristici declarate. Aceasta
declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sub răspunderea
exclusivă a producătorului identificat mai sus.
Realizată pentru și din partea producătorului de:
George Koutsoupas - Manager Sisteme de calitate
Nea Santa 05/04/2019

