
 

PT.FR.0415.000 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 0415 

1. Código de identificação único do produto-tipo: HYBRIDO CRYSTAL 

2. Utilizações previstas: Selante silicónico para uso não estrutural, em interiores e exteriores, 
para juntas em elementos de fachada  

3. Fabricante: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69964 Corbas Cedex - France 

4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):  

     Sistema 3 e Sistema 3 para a reacção ao fogo 

5. Norma harmonizada: EN 15651-1:2012 

Organismos notificados:  FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Nr. 1292  

6. Desempenho declarado: 

EN15651-1  F-EXT-INT   (Classe 20 HM) 

Condicionamento: Método A   

Suporte:         vidro sem primário 

Características essenciais Desempenho 

Reacção ao fogo Classe E 

Resistência ao fluxo  

Perda de volume 

Propriedade à tração em condições de extensão mantida, após 
imersão em água 

Durabilidade 

≤ 3 mm  

≤ 10%  

Passa 

Passa 

Libertação de substâncias perigosas ver FDS 

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos 
declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima 

Assinado por e em nome do fabricante por: Etienne Guichard (General Manager) 

Corbas, 02/07/2018                      
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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 0415 

1. Código de identificação único do produto-tipo: HYBRIDO CRYSTAL 

2. Utilizações previstas: Selante silicónico para uso não estrutural, em interiores e exteriores, 
para a área sanitária  

3. Fabricante: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69964 Corbas Cedex - France 

4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):  

      Sistema 3 e Sistema 3 para a reacção ao fogo 

5. Norma harmonizada: EN 15651-3:2012 

 Organismos notificados:  FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Nr. 1292 

6. Desempenho declarado: 

EN15651-3  S   (Classe XS1) 

Condicionamento: Método A   

Suporte:  vidro sem primário 

Características essenciais Desempenho 

Reacção ao fogo Classe E 

Resistência ao fluxo  

Perda de volume 

Propriedade à tração em condições de extensão mantida, após imersão 
em água 

Microrganismos: Intensidade de crescimento 

Durabilidade 

≤ 3 mm  

≤ 10%  

Passa 

1 

Passa 

Libertação de substâncias perigosas ver FDS 

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos 
declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima 

Assinado por e em nome do fabricante por: Etienne Guichard (General Manager) 

Corbas, 02/07/2018                      

 

 


