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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ N. CPR-IT1/0150

1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :  MAPEFAST CF/L

2) Προτεινόμενες χρήσεις: Επιταχυντές σκλήρυνσης  EN 934-2 (T.7)  

3) Παραγωγός: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it

4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης: Σύστημα 2+

5) Εναρμονισμένα Πρότυπα:  EN 934-2:2009+A1:2012

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: Το κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου ICMQ SpA, N. 1305, 
διενήργησε την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής, τον έλεγχο παραγωγής του 
εργοστασίου, καθώς επίσης την συνεχή εποπτεία, την εξέταση και αξιολόγηση του 
ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου και εξέδωσε τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του 
του ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου. 

6) Δηλωθείσες αποδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Αποδόσεις
Ολικό χλώριο:
Περιεκτικότητα σε αλκάλια:
Διαβρωτική συμπεριφορά:

Αντοχή θλίψης:
Περιεκτικότητα του αέρα:
Ανάπτυξη αντοχής:
Επικίνδυνες ουσίες: 

≤ 0,1 % κατά βάρος
≤ 2,0 % κατά βάρος
Περιέχει νιτρικά (συστατικά που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α.2 του  EN 
934-1:2008
Πληροί τις απαιτήσεις
Πληροί τις απαιτήσεις
Πληροί τις απαιτήσεις
Βλ. Δ.Δ.Α 

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των 
δηλωθέντων αποδόσεων.
Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) No 305/2011, με 
αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού: Paolo Murelli – Διαχείριση Ποιότητας 

Μιλάνο, 02/08/2016 …………………………………………….

Οι Δηλώσεις Απόδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI.

Αναθεώρηση  1 Σημειώσεις: Προϊόν αμετάβλητο: Ανανεωμένη διάταξη Δήλωσης Επίδοσης.
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EN 934-2
 MAPEFAST CF/L

Επιταχυντές σκλήρυνσης  EN 934-2 (T.7)  

Ολικό χλώριο:
Περιεκτικότητα σε αλκάλια:
Διαβρωτική συμπεριφορά:

Αντοχή θλίψης:
Περιεκτικότητα του αέρα:
Ανάπτυξη αντοχής:
Επικίνδυνες ουσίες: 

≤ 0,1 % κατά βάρος
≤ 2,0 % κατά βάρος
Περιέχει νιτρικά (συστατικά που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α.2 
του  EN 934-1:2008
Πληροί τις απαιτήσεις
Πληροί τις απαιτήσεις
Πληροί τις απαιτήσεις
Βλ. Δ.Δ.Α 

Σημείωση:

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση απόδοσης (Δ.Α), προκειμένου να κάνει την 
διαπίστευση της σήμανσης CE ευκολότερη για τους διεθνείς πελάτες. Η εσωκλειόμενη σήμανση CE μπορεί να 
διαφέρει κάπου συγκρινόμενη στην αντίστοιχη που είναι τυπωμένη στην συσκευασία ή στα έντυπα του 
προϊόντος για τους εξής λόγους: 

- Γραφικές προσαρμογές λόγω έλλειψης χώρου στην συσκευασία ή λόγω των μεθόδων εκτύπωσης,
- Διαφορετικές γλώσσες ( η ίδια συσκευασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες),
- Το προϊόν είναι ήδη προς διάθεση, όταν η αναθεώρηση της σήμανσης CE τίθεται σε εφαρμογή, 
- Λάθη εκτύπωσης
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