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DECLARATION DES PERFORMANCES
N°

Declaration des Performances

02 03 02 04 005 0 00001 1017
1. Χοδε δ’ιδεντιφιχατιον υνιθυε δυ προδυιτ τψπε

SikaTop® -121 Surfaçage

2. Νυmρο δε τψπε,δε λοτ ου δε σριε ου τουτ
αυτρε λmεντ δυ προδυιτ δε χονστρυχτιον,
χονφορmmεντ ◊ λ’αρτιχλε 11,παραγραπηε 4:

ςοιρ εmβαλλαγε

3. Υσαγε ου υσαγεσ πρϖυσ δυ προδυιτ δε
χονστρυχτιον, χονφορmmεντ ◊ λα σπχιφιχατιον
τεχηνιθυε ηαρmονισε αππλιχαβλε, χοmmε πρϖυ
παρ λε φαβριχαντ ::

Προδυιτ δε προτεχτιον δε συρφαχε. ρεϖτεmεντ ◊
βασε δε λιαντ ηψδραυλιθυε mοδιφι παρ υνε
δισπερσιον δε πολψmρε.
Μορτιερ δε ρπαρατιον στρυχτυραλε δυ βτον.
Μορτιερ ΠΧΧ ◊ βασε δε λιαντ ηψδραυλιθυε.
Μορτιερ−χολλε αmλιορ, ◊ δυρχισσεmεντ ραπιδε,
δεστιν ◊ λα ποσε δε χαρρελαγε.

4. Νοm, ραισον σοχιαλε ου mαρθυε δποσε ετ
αδρεσσε δε χονταχτ δυ φαβριχαντ, χονφορmmεντ ◊
λ’αρτιχλε 11, παραγραπηε 5 :

Σικα Φρανχε Σ.Α.Σ.
84 ρυε Εδουαρδ ςαιλλαντ
93350 Λε Βουργετ
www.sika.fr

5. Λε χασ χηαντ, νοm ετ αδρεσσε δε χονταχτ δυ
mανδαταιρε δοντ λε mανδατ χουϖρε λεσ τχηεσ
ϖισεσ ◊ λ’αρτιχλε 12, παραγραπηε 2:

Νον αππλιχαβλε

6. Λε ου λεσ σψστmεσ δ’Εϖαλυατιον ετ δε
ϖριφιχατιον δε λα Χονστανχε δεσ Περφορmανχεσ
δυ προδυιτ δε χονστρυχτιον χονφορmmεντ ◊
λ’αννεξε ς :

Σψστmε 2+ ετ σψστmε 3

7. Dανσ λε χασ δε λα δχλαρατιον δεσ
περφορmανχεσ χονχερναντ υν προδυιτ δε
χονστρυχτιον χουϖερτ παρ υνε νορmε
ηαρmονισε :

ΑΦΝΟΡ Χερτιφιχατιον οργανισmε νοτιφι ν°0333
α δλιϖρ λε χερτιφιχατ δε χονφορmιτ δυ χοντρλε
δε λα προδυχτιον

8. Dανσ λε χασ δε λα δχλαρατιον δεσ
περφορmανχεσ χονχερναντ υν προδυιτ δε
χονστρυχτιον πουρ λεθυελ υνε ϖαλυατιον
τεχηνιθυε ευροπεννε α τ δλιϖρε :

Νον αππλιχαβλε
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9. Περφορmανχεσ δχλαρεσ
Χαραχτριστιθυεσ εσσεντιελλεσ

Περφορmανχεσ

Περmαβιλιτ αυ ΧΟ2

ΣD ≥ 50 m

Περmαβιλιτ ◊ λα ϖαπευρ δ’εαυ

ΣD ≤ 5 m (χλασσε Ι)

Αβσορπτιον χαπιλλαιρε ετ
περmαβιλιτ ◊ λ’εαυ

≤ 0,1 κγ/m″.η−0,5

Αδηρενχε

≥ 1 ΜΠα

Συβστανχεσ δανγερευσεσ

Χονφορmε ◊ 5.3

Ραχτιον αυ φευ

Ευροχλασσε Φ

Ρσιστανχε ◊ λα χοmπρεσσιον

≥ 45 ΜΠα

Τενευρ εν ιονσ χηλορυρεσ

≤ 0,05%

Αδηρενχε

≥ 2 ΜΠα

Ρσιστανχε ◊ λα χαρβονατατιον

δκ ≤ βτον τmοιν (ΜΧ(0,45))

Μοδυλε δ’λαστιχιτ

≥ 20 ΓΠα

Χοmπατιβιλιτ τηερmιθυε, παρτιε 1

≥ 2 ΜΠα

Αβσορπτιον χαπιλλαιρε

≤ 0,05 κγ.m−″.η−0,5

Συβστανχεσ δανγερευσεσ

Χονφορmε ◊ 5.4

Ραχτιον αυ φευ

Ευροχλασσε Φ

Αδηρενχε παρ τραχτιον απρσ
δλαι ρδυιτ

≥ 0,5 ΜΠα

Αδηρενχε ινιτιαλε παρ τραχτιον

≥ 1 ΜΠα

Αδηρενχε παρ τραχτιον απρσ
ϖιειλλισσεmεντ τηερmιθυε

≥ 1 ΜΠα

Αδηρενχε παρ τραχτιον απρσ
ιmmερσιον δανσ λ’εαυ

≥ 1 ΜΠα

Αδηρενχε παρ τραχτιον απρσ
χψχλεσ δε γελ−δγελ

≥ 1 ΜΠα

Σπχιφιχατιονσ τεχηνιθυεσ
ηαρmονισεσ

EN 1504-2: 2004

EN 1504-3: 2005

EN 12004 : 2007
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10. Dχλαρατιον
Λεσ περφορmανχεσ δυ προδυιτ ιδεντιφι αυξ ποιντσ 1 ετ 2 σοντ χονφορmεσ αυξ περφορmανχεσ δχλαρεσ
ινδιθυεσ αυ ποιντ 9. Λα πρσεντε δχλαρατιον δεσ περφορmανχεσ εστ ταβλιε σουσ λα σευλε
ρεσπονσαβιλιτ δυ φαβριχαντ ιδεντιφι αυ ποιντ 4.
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Σιγν πουρ λε φαβριχαντ ετ εν σον νοm παρ :
Πασχαλ ΜΑΛΑΦΟΣΣΕ
Dιρεχτευρ Αχτιϖιτ Χονστρυχτιον ΒΤΠ

Αλφρεδ ΡΕΧΗΣΤΕΙΝΕΡ
Dιρεχτευρ Γνραλ Σικα Φρανχε

Παρισ, λε 17−06−2013

Environnement, Santé et Sécurité (REACH)
Υνε φιχηε δε δοννε δε σχυριτ εστ ταβλιε πουρ χε προδυιτ χονφορmεντ ◊ λ’αρτιχλε 31 δυ ργλεmεντ Ρεαχη Ελλε
εστ δισπονιβλε συρ λε σιτε www.quickfds.fr ετ συρ ωωω.σικα.φρ
Mentions légales :
Λεσ ινφορmατιονσ συρ λα πρσεντε δχλαρατιον δεσ περφορmανχεσ σοντ φουρνιεσ εν τουτε βοννε φοι ετ σε φονδεντ συρ λα χονναισσανχε ετ λ∋εξπριενχε
θυε λα Σοχιτ ΣΙΚΑ α αχθυισεσ ◊ χε ϕουρ δε σεσ προδυιτσ λορσθυ∋ιλσ οντ τ χονϖεναβλεmεντ στοχκσ, mανιπυλσ ετ αππλιθυσ δανσ δεσ χονδιτιονσ
νορmαλεσ. Εν πρατιθυε, λεσ διφφρενχεσ εντρε mατριαυξ, συβστρατσ ετ χονδιτιονσ σπχιφιθυεσ συρ σιτε σοντ τελλεσ θυε χεσ ινφορmατιονσ ου τουτε
ρεχοmmανδατιον χριτε ου χονσειλ δονν ν∋ιmπλιθυεντ αυχυνε γαραντιε δε θυαλιτ mαρχηανδε αυτρε θυε λα γαραντιε λγαλε χοντρε λεσ ϖιχεσ
χαχησ. Νοσ σερϖιχεσ χοmmερχιαυξ σοντ ◊ ϖοτρε δισποσιτιον πουρ τουτε πρχισιον χοmπλmενταιρε. Νοτρε ρεσπονσαβιλιτ νε σαυραιτ δ∋αυχυνε
mανιρε τρε ενγαγε δανσ λ∋ηψποτησε δ∋υνε αππλιχατιον νον χονφορmε ◊ νοσ ρενσειγνεmεντσ. Λεσ δροιτσ δε προπριτ δτενυσ παρ δεσ τιερσ
δοιϖεντ ιmπρατιϖεmεντ τρε ρεσπεχτσ. Τουτεσ λεσ χοmmανδεσ σοντ αχχεπτεσ σουσ ρσερϖε δε νοσ Χονδιτιονσ δε ςεντε ετ δε Λιϖραισον εν
ϖιγυευρ. Λεσ υτιλισατευρσ δοιϖεντ ιmπρατιϖεmεντ χονσυλτερ λα ϖερσιον λα πλυσ ρχεντε δε λα φιχηε τεχηνιθυε χορρεσπονδαντ αυ προδυιτ χονχερν,
θυι λευρ σερα ρεmισε συρ δεmανδε.

Φορ Φυρτηερ Ινφορmατιον
Σικα Σερϖιχεσ ΑΓ
Ινδυστριεστρασσε 26
6060 Σαρνεν
Σωιτζερλανδ

Πηονε
+41 58 436 79 66
Τελεφαξ
+41 58 436 78 83
ωωω.σικα.χοm
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