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DECLARATION OF PERFORMANCE

No / Number: YM/04

1. Ürün tipi kimlik kodu / Unique identification code of the product-type:
Çimento Bazlı Ürün / Cement Based Product
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin
dördüncü fıkrası gereğince) / Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product trade name
and contact address of the manufacturer in accordance with Article 13 (4):
PROBASE MATİK – Çimento esaslı makine ile uygulanabilen hazır makine sıvasıdır. / Cement based machine applied ready mix plaster.
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları / Intended use:
İç ve dış mekanlarda tuğla gazbeton brüt beton bimsblok gibi duvar ve tavan yüzeylerine makine ile püskürtülerek uygulanır. / It is applied
indoor and outdoor on brick, aerated concrete, concrete and ceiling surfaces by means of spraying with a plastering machine.
4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince) / Trade
name and contact address of the manufacturer in accordance with Article 13(5)
Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Kırşehir Bala Karayolu, 35. Km. Oğulbey Köyü Civarı, 06830 Gölbaşı, Ankara, TÜRKİYE
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: (Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz) / Where applicable,
name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14(2):
N/A
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5’inde
belirtilen.) / System or systems of assessment and verification of constancy of performance:
Sistem 4 / System 4
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında / Performance concerning a construction
product covered by a harmonised standard:
TS EN 998-1

TSE (Türk Standartları Enstitüsü / Turkish Standards Institution)

CE

Firma Beyanı / Self Declaration

8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında / In case of the declaration
of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
N/A
9. Beyan edilen performans / Declared performance:
Temel karakteristikler / Essential
characteristics

Performans / Performance

Yangına Tepki (TS EN 13501-1’e göre)
Reaction to Fire (Acc. to 13501-1)

A1

Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Harmonised Technical Specification

Su Emme / Water Absorption

W0

Isıl İletkenlik / Thermal Conductivity

(10,dry) ≤0,47 W/mK (Çizelge ortalama
değeri/Average value of table; P= % 50)

Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı / Water
Vapour Resistance Factor

M 25

Bağ Dayanımı / Adhesive strength on
subsrtate

> 0,4 N/mm2 – FB: B

EN 998-1

10. Bu Ek’in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek’in 9 uncu fıkrasında beyan edilen performansa sahiptir.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
11. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek’in dördüncü fıkrasında tanımlanan imalâtçıya aittir. / This declaration is issued
under the sole responsibility of the manufacturer specified in point 4.
İmalatçı adına imzalayan / Signed for and on behalf of company by:
ANKARA Ocak / January 2017

Şerafettin TURAN
Satış ve Pazarlama Müdürü / Sales&Marketing manager
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