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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ N. CPR-IT1/0510 

1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MAPEFIBRE NS12 

2) Προτεινόμενες χρήσεις: Μονόκλωνες ίνες πολυπροπυλενίου (Κλάση Ia, μήκος 12 mm, 
διάμετρος 0,032 mm) για μη φέροντα στοιχεία σε σκυρόδεμα, κονιάματα ή ενέματα.  

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

4) Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης  AVCP:  Σύστημα 3 

5) Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 14889-2:2006  
 
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: το κοινοποιημένο εργαστήριο laboratories Tecnoprove S.r.l., N. 
0925, πραγματοποίησε την αξιολόγηση των επιδόσεων βάσει των δοκιμών σε δείγματα που 
ελήφθησαν από τον παραγωγό. 

6) Δηλωθείσες επιδόσεις: 

Ουσιώδη χαρατηριστικά Επιδόσεις 
Εφελκυστικές ιδιότητες: 
- συνεκτικότητα: 
Επίδραση στην συνοχή σκυροδέματος: 
- αύξηση χρόνου Vebè  με 1 kg/m3 ίνες: 
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών:  

 
29 cN/tex 
 
1,2 s  
NPD 

7) REACH πληροφόρηση: πρόκειται για άρθρο σύμφωνα με το Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 και σύμφωνα με τα Άρθρα 31 και 33 του προαναφερμένος κανονισμού, δεν απαιτεί Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας. Κατά την χρήση του προϊόντος, συμβουλευτείτε τις αναφορές που 
αναγράφονται στο Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών και στις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται 
στον χώρο εργασίας. 

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, ανταποκρίνεται με το σύνολο των δηλωθέντων 
επιδόσεων. 

Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) Νo. 305/2011, με 
αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιείται ανωτέρω. 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού Lorenzo Martino – Διαχείριση Ποιότητας 

 

Μιλάνο, 10/06/2020      ……………………………………………. 

Δηλώσεις Επίδοσης είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα της MAPEI. 

Αναθ. 2 Σημ: Ανανεωμένο προϊόν 
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CPR-IT1/0510 
EN 14889-2 

MAPEFIBRE NS12 
Μονόκλωνες ίνες πολυπροπυλενίου (Κλάση Ia, μήκος 12 mm, διάμετρος 0,032 mm) για 

μη φέροντα στοιχεία σε σκυρόδεμα, κονιάματα ή ενέματα.  

 Tensile properties: 
- tenacity: 
Effect on consistence of concrete: 
- increase of Vebè time with 1 kg/m3 fibres: 
Release of dangerous substances:  

 
29 cN/tex 
 
1,2 s  
NPD 

 

 

 

 

Σημείωση: 

Η ΜΑΠΕΪ παρέχει το παρόν παράρτημα μαζί με την δήλωση επίδοσης (Δ.Ε), 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. 

 

 

 

 

 


		s.giglio@mapei.it
	2021-03-15T16:21:47+0000
	Mapei
	Mapei S.p.A. Quality Assurance
	Mapei Signed Certificate




