Anexa nr.2 la Decizia nr. 15/22.01.2007
Model Declaraţie de conformitate

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Producător sau reprezentantul său autorizat
Producator
Reprezentant autorizat
Sika Deutschland GMBH
Sika Romania SRL
Codul de referinţă al
produsului dat de
producător

Icosit 340/7

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului –
de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a
Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care
armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu
modificările şi completările ulterioare privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor
pentru construcţii, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii
produsului(produselor) Icosit 340/7 pentru aplicatiile in care este nevoie de o absortie mare a vibratiilor (
ex . sine de tramvai )sau prntru fixari ale diverselor materiale pe substrat rigid ( ex . sticla pe beton ) şi că
acesta poate fi pus în operă conform instrucţiunilor de utilizare conţinute în documentaţia produsului.
Conformitatea este demonstrată având ca referinţă:
ISO 2811-1 , ISO 1183-1, ISO 868, ISO 527
DIN 45673

Performanţele produsului:
Negru
Culoare
Ambalaj

Componenta A

2,6 kg cartus

8,7 kg galeata

Componenta B

0,4 kg flacon

1,3 kg flacon

3 kg

10 kg

A+B

Compozitia
chimica
Densitate

Viscozitate

Grosimea stratului
Rezistenta la
temperatura
Rezistenta la
intindere
Duritatea Shore
Elongatia la rupere
Rezistivitatea
electrica

Soutie ( lapte ) de poliuretan bicomponent

Componenta A

~ 0,97 kg/l

(ISO 2811-1)

Componenta B

~ 1.23 kg/l

(ISO 2811-1)

A+B

~ 1,0 kg/l

(ISO 1183-1)

componenta A

~ 4,1 Pa s

cu Z 3 DIN, 20°C

componenta B

~ 0,26 Pa s

cu Z 3 DIN, 20°C

Minim 15 mm
Maxim 60 mm
De la -40°C la +80°C (temporar pana la 150 °C)
3,5 N/mm2

(ISO 527)

75 ± 5 (dupa 28 zile)

(ISO 868)

~ 95 %

(ISO 527)

~ 2,34 x 109 Ω m

DIN VDE 0100-610
si DIN IEC 93

Icosit® 340/7 este un adeziv fluid ce prea foarte bine vibratiile mari ( ex la liniile de tramvai ) dar are si rol
de fixare a diverselor materiale ( ex. Sticla ) pe subtrat rigid ( ex beton) .

Produsele au fost livrate astfel
Aviz
Produs

Lot

BUC

Data

