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YTELSESERKLÆRING 

Nr. DoP-DE-tec Superflex D2, v2 (Norsk oversettelse) 

Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr. 305/2011 

 

1. Varetypens unike identifikasjonskode:  

webertec Superflex D2 - CM O1P etter DIN EN 14891 

 

2. Tilsiktet bruksområde:  

Membran basert på polymermodifisert sementmørtel, dispersjons- og reaksjonsharpiks, som 

påføres flytende. For bruk under keramiske fliser og naturstein utendørs på vegger og gulv i 

uteområder og i svømmebasseng.  

 

3. Produsent:  

Saint-Gobain Weber GmbH 
Schanzenstrasse 84 
D-40549 Düsseldorf – Tyskland  
www.sg-weber.de / www.glava.no – info@weber-norge.no 

 
4. Autorisert representant:  

Ikke relevant   
 

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:  

AVCP System 3 

 
6.  

a. Harmonisert produktstandard: 
EN 14891:2012 

Teknisk kontrollorgan (nr. 0761) er Materialprüfanstalt für das Bauwesen ,Braunschweig (MPA)  
 

b. Europeisk bedømmelsesdokument: 

Ikke relevant 
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7. Angitte ytelser:  

Vesentlige egenskaper Ytelse 
Harmonisert teknisk 
spesifikasjon 

Heftfasthet 
Initial tensile adhesion strength 

≥ 0,5 N/mm2  

DIN EN 14891:2012 

Vanntetthet 
Waterproofing 

Ingen 
vanninntrenging 

Rissoverbyggende evne ved vanlige forhold 
Crack bridging ability under standard conditions 

≥ 0,75 mm 

Rissoverbyggende evne ved lave temperaturer 
Crack-bridging ability at low temperature 

≥ 0,75 mm (-5°C) 

Rissoverbyggende evne ved svært lave 
temperaturer 
Crack-bridging ability at very low temperature 

NPD 

Heftfasthet etter lagring i varme 
Tensile adhesion strength after heat ageing  

≥ 0,5 N/mm2 

Heftfasthet etter lagring i vann 
Tensile adhesion strength after water contact 

≥ 0,5 N/mm2 

Heftfasthet etter lagring i kalkvann 
Tensile adhesion strength after contact with lime water 

≥ 0,5 N/mm2 

Heftfasthet etter fryse-tine sykluser 
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles 

≥ 0,5 N/mm2 

Heftfasthet etter lagring i klorvann 
Tensile adhesion strength after contact with chlorinated Water 

≥ 0,5 N/mm2 

Utlekking av farlige stoffer 
Release of dangerous substances 

NPD 

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined 
 
 

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon: 
 
Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte 
ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor. 
 
Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av: 

  
 

Dr. Cersten Zilg – Dr. Benjamin Krebs 

 
navn 

 

     12.11.2018         

 
    sted og utstedelsesdato        underskrift – se original 
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