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PRESTATIEVERKLARING
conform appendix III besluit (EU) Nr. 305/2011  voor  

DisboFUG 204 1K-Silikon-Fugendichtstoff 

DIS-204 - 001339 

1. Unieke identificatiecode (naam van het product):
Disboflex 204 Silikon-Fugendicht

2. Type-, charge- of seriennummer of andere kenmerken ter identificatie van het
bouwproduct conform artikel 11, alinea 4:

chargenummer: zie verpakking van het product

3. Door fabrikant omschreven toepassing van het bouwproduct conform de
geharmoniseerde technische specificaties in het technisch informatieblad:
EN 15651-2: 2012-12
EN 15651-3: 2012-12
1k siliconenkit, zuurvernettend, voor niet dragende afdichting binnen en buiten
Glasafdichting, Type G-CC (G25 HM); Sanitair, type S (XS 1)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en contactadres
van de fabrikant  van het bouwproduct conform artikel 11, alinea 5:
DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

5. Naam en adres van de gemachtigde wiens mandaad de in artikel 12, alinea 2
vermelde taken bestrijkt:
niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van
van het bouwproduct:
Systeem 3
Systeem 3 voor brandgedrag

7. Wanneer bij een prestatieverklaring van een bouwproduct een geharmoniseerde norm van
toepassing is, is door:
MPA Dortmund, NB-nr 0432S als genotificeerd laboratorium systeem 3 de eerste test
uitgevoerd en het testrapport opgestelt

8. Wanneer bij een prestatieverklaring van een product een Europese Technische Beoordeling
van toepassing is:

niet van toepassing
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9. Verklaring van de prestaties

Belangrijke kenmerken Prestatie
Geharmoniseerde

technische 

specificatie
Brandgedrag (EN ISO 13238) Klasse E 

EN 
15651-2: 
2012-12 

EN 15651-3
2012-12

Afgifte gevaarlijke stoffen Beoordeeld 
Standvermogen  EN ISO 7390 ≤ 3 mm 

voldoet

Volumeverlies ≤ 20% 

Elastisch herstel (EN ISO 7389) ≥ 60% 

voldoet 

Trekeigenschappen bij constante rek, bij 
-30 °C (EN ISO 8340) 

voldoet 

Microbiologiche aangroei (ISO 846) 0 tot 1 

Duurzame hechting (EN ISO 8339, 
ISO 10590)

voldoet

10. De prestatie van het in punt 1 en 2 omschreven  bouwproduct zijn conform de in punt 9
omschreven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is de
fabrikant welke wordt genoemd in punt 4.

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant

Jürgen Krichbaum, leider Productmanagement 

Ober-Ramstadt, 2 mei 2014 …………………………………………….. 
(Unterschrift) 

Adhesie/cohesie gedrag na 28 dagen 
onderdompeling in water (EN ISO 10590

Trekeigenschappen bij constante rek na 
warmte, water en kunstlicht (EN ISO 10590)




