Информационен лист за устойчивост

AmphiSilan-Compact

Техническа информация
Употреба
Плътност
Разход
Степен на гланц

Водоразредимо покритие
1,75 g/cm³
400 ml/m²
Мат (според БДС EN 53778)

Компоненти
Продуктов код/GOSCODE
Декларация за състав
Консерванти
ЛОС съдържание според:
Директива 2004/42/ЕС
ЛОС по LEED (по-малко вода)
Без разредители и пластификатори
според VdL – RL 01
Водоразредима според
2004/42/ЕС (Decopaint)
Олово, кадмий, хром VI *
(*не се съдържат във формулата)

Екологични етикети

M-SF01
Силиконова боя
Cъдържа
< 1%
< 10 g/l
< 20 g/l
Да
Да
Не съдържа

Информационен лист за устойчивост

Сертификати за сгради
Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"
№
3

27

Приложение
Течни покрития върху първични
минерални основи като бетон, зидария,
замазки, мазилки, шпакловки, тапети,
стъклофибър или гипскартон. Подови
повърхности и зони за преминаване
подземни паркинги пътища за достъп
не са взети под внимание.
Фабрично боядисани компоненти,
напр.фасадни елементи, врати,
радиатори и т.н. Поцинковането не се
счита за покритие според този
критерий.

QS1

QS2

QS3

QS4

Декоративни бои

Тип продукт

да

да

да

Да

Грунд или финишно покритие, напр.
бои, лакове

да

да

да

да

Устойчивост за употреба категория (IEQ4.2 - 2009)
според LEED
ЛОС гранична стойност
под границата

Гладко финишно покритие
50 g/l
Да

Дял на рециклиране Не се съдържа
Локация на производителя DAW SE
Roßdörfer Straße 50
DE-64372 Ober-Ramstadt

Информационен лист за устойчивост Редакция: 08.11.2017
Тази техническа информация е издадена въз основа на най-новите ни технически познания и опит. Въпреки това, поради широката гама изисквания по отношение
сертификация на сградите, потребителите/ползвателите остават лично отговорни да проверят дали посочената информация е подходяща за исканата сертификационна
система и нейните изисквания. Този информационен лист единствено в последната си версия в комбинация с актуалната техническа информация и листа за безопасност.
Моля, погледнете интернет страницата ни за последните версии, при необходимост.
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