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1. Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:  

DD UU RR OO SS TT II CC KK   DD -- 33 33         
 

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του 
τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: 

OO   εε ξξ αα ψψ ήή φφ ιι οο ςς   αα ρρ ιι θθ μμ όό ςς   ππ οο υυ   αα νν αα γγ ρρ άά φφ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη   σσ υυ σσ κκ εε υυ αα σσ ίί αα   αα νν ττ ιι σσ ττ οο ιι χχ εε ίί   σσ ττ οο νν   

ΑΑ ρρ ιι θθ μμ όό   ΠΠ αα ρρ ττ ίί δδ αα ςς   ΠΠ αα ρρ αα γγ ωω γγ ήή ςς   ττ οο υυ   ππ ρρ οο ϊϊ όό νν ττ οο ςς ..   
  

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την 
ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή. 
ΕΕ νν έέ σσ ιι μμ ηη   εε ππ οο ξξ εε ιι δδ ιι κκ ήή   ρρ ηη ττ ίί νν ηη   22   σσ υυ σσ ττ αα ττ ιι κκ ώώ νν   
 

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως    
προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5: 
DD UU RR OO SS TT II CC KK   AA .. BB .. EE .. EE .. ,,   ΒΒ ιι οο μμ ηη χχ αα νν ίί αα   σσ υυ γγ κκ οο λλ λλ ηη ττ ιι κκ ώώ νν ,,   υυ λλ ώώ νν   χχ ρρ ωω μμ άά ττ ωω νν   &&   

κκ οο νν ιι αα μμ άά ττ ωω νν ..   

ΕΕ ρρ γγ οο σσ ττ άά σσ ιι οο   ππ αα ρρ αα γγ ωω γγ ήή ςς ::   ΑΑ σσ ππ ρρ όό ππ υυ ρρ γγ οο ςς   ΑΑ ττ ττ ιι κκ ήή ςς ,,   ΤΤ .. ΚΚ .. ::   11 99 33 00 00   ΘΘ έέ σσ ηη   ΠΠ άά ττ ηη μμ αα   

ΚΚ οο ρρ οο ρρ έέ μμ ιι  
 

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η 
εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2: 

ΔΔ εε νν   εε φφ αα ρρ μμ όό ζζ εε ττ αα ιι   
 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος 
του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα  V: 

ΣΣ ύύ σσ ττ ηη μμ αα   44   
 

7. Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή : 
EN 1504-05:2004  

          

8. Κοινοποιημένος φορέας : Δεν εφαρμόζεται 
 

9.  Δηλωθείσες επιδόσεις: 

 
Ιδιόηηηες Μέθοδος δοκιμής  Αποηέλεζμα  

Adhesion by tensile bond strength EN 12618-2 5,6 N/mm
2
 

Adhesion by slant shear strength EN 12618-3 monolithic failure 

Volumetric shrinkage EN 12617-2 1,9% 

Glass transition temperature EN 12614 ≥ 74
o
C 

Workability: 
crack width from 0,1 mm 

Moisture state of the crack: dry 
and damp 

EN 12618-2 - 

Durability - Pass 

Corrosion behaviour - 
deemed to have no corrosive 

effect 

Dangerous substances - comply with 5.4 

 
10.  επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που 

δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του 
κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4. 
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από : 
 
              Αριστείδης Κουτσιμπέλης 
        
Ασπρόπυργος  11/06/2014      Δρ. Χημικός  

Υπεύθυνος ΄Ερευνας & Διασφάλισης Ποιότητας 
 
 



 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

                                    DUROSTICK S.A 
   ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300, GREECE 
 
                                              12 
 
                                      EN 1504-5 

 
D-33 

 

DDooPP  NNoo..  ::  3388  
 
                       Concrete injection product 
                         U(F1) W (1) (1/2) (5/40) (1) 
 
               Force transmitting and filling of cracks 
                                          0,1 mm 
                              Dry and damp cracks 
                                    5oC to 40oC 
        Usable for cracks subject to daily movements      
             higher than 10% or 0,03 mm during cure 
 
 
Adhesion by tensile bond strength  > 2 N/mm2 
Adhesion by slant shear strength : monolithic failure     
Shrinkage : < 3% 
Glass transition temperature : > 40oC 
Workability :crack width from 0,1 mm 
Moisture state of the crack: dry and damp   
Durability :  Pass 
Corrosion behaviour: deemed to have no corrosive 
effect 
Dangerous substances : comply with 5.4 
 


