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Σήμανση CE για έτοιμους παστώδεις σοβάδες οργανικής βάσης
Κυρίες και Κύριοι,
Απο τον Ιανουάριο του 2010 ισχύει το νέο Ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 15824, που αφορά έτοιμους παστώδεις
σοβάδες οργανικής βάσης, οι οποίοι προορίζονται για
εξωτερική και εσωτερική χρήση.
Με βάση αυτό επηρεάζονται όλα τα παρακάτω υλικά:


Ακρυλικοί σοβάδες και στόκοι (υλικά διασποράς)




Σοβάδες και στόκοι βάσης υδρύαλου
Σιλικονούχοι σοβάδες και στόκοι

Το πρότυπο αυτό θέτει τα θεμέλια για ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο για την ασφάλεια, την υγεία,
την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας για τους έτοιμους παστώδεις
σοβάδες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Το σήμα CE στο προϊόν και στην τεχνική τεκμηρίωση θα κάνουν αυτή την συμμόρφωση ορατή.
Η σήμανση CE θα καταστεί υποχρεωτική για τα υλικά αυτά, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2011.
Στο μέλλον δεν θα επιτρέπεται εντός της Ευρωπαϊκής αγοράς η προώθηση και πώληση σοβάδων
που δεν διαθέτουν σήμανση CE. Η απουσία του σήματος CE, ή η χρήση εσφαλμένης σήμανσης
CE, θα αποτελέσει στη συνέχεια παράβαση της εθνικής κατασκευαστικής νομοθεσίας.
Πιθανές καταγγελίες – ακόμα και εκείνες τυπικού χαρακτήρα σχετικές με την σήμανση CE μπορούν να κάνουν τις αρμόδιες αρχές να απαγορεύσουν τη χρήση και την πώληση του
προϊόντος. Η απαγόρευση χρήσης ως δομικό υλικό ή, σε περίπτωση εισαγώμενων υλικών, η
απαγόρευση εισαγωγής, μπορεί να προκύψει από αυτές.
Το σήμα CE σε προϊόντα της Sto θα αναφέρεται στην ετικέτα και στο Τεχνικό ∆ελτίο. Στο μέλλον,
θα βρείτε την ακόλουθη διατύπωση που αναγράφεται στο δοχείο και / ή την ετικέτα συσκευασίας.
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Το Τεχνικό Φυλλάδιο των υλικών θα ακολουθεί τη σήμανση των ανοργάνων κονιαμάτων που ήδη
έχουν υποχρέωση να φέρουν το σήμα CE, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 998-1. Η τελευταία
σελίδα του Τεχνικoύ Φυλλαδίου των προϊόντων θα εμφανίζει την σήμανση CE καθώς και τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824.
Πέντε και, ενδεχομένως έξι, χαρακτηριστικά ανέφερονται:
1. ∆ιαπερατότητα υδρατμών
2. Υδατοπερατότητα (απορρόφηση νερού)
3. Αντοχή πρόσφυσης
4. Θερμική αγωγιμότητα
5. Συμπεριφορά στη φωτιά
6. Ανθεκτικότητα (πρέπει να αναγράφεται, εάν η υδατοπερατότητα είναι πολύ υψηλή)
Κατ’ απαίτηση, οι αρχές / πελάτες μπορούν να απαιτούν από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή να
υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης για το σήμα CE που αφορά το εν λόγω προϊόν. Η δήλωση αυτή
παράγεται ή ενημερώνεται από το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης και μπορεί να ζητηθεί από αυτούς
μέσω του αρμόδιου τμήματος διαχείρισης προϊόντων.
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και την ελάχιστη ενόχληση με αυτό το νέο πρότυπο.
Με τις καλύτερες ευχές

Stephan Scholz
International Product Management & Technology, Facade
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