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N° : 57001066-1501 

 

1. Código de identificação único do produto tipo: 

Bostik FLEXPRO PU811 

2. Tipo, lote ou número da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a 

identificação do producto de construção, nos termos do artigo  11º, 4º parágrafo: 

Número de lote: ver  embalagem do produto. 

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a 

especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previto pelo fabricante: 

Selante para elementos de fachada 

Selante para áreas de pedestres 

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 25HM) 

EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASS 25HM) 

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do 

fabricante, conforme estabelecido nos termos do artigo 11º, 5º parágrafo: 

Bostik S.A.. – Compositor Stravinsky, 12-18 – 08191 Rubí (España)                                                                           

Asistencia técnica: +34 902 103 365                                                                       

www.bostik.es 

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato 

abrange os atos especificados no artigo 12º, 2º parágrafo: 

Não aplicável. 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do 

produto de construção tal como previsto no anexo V: 

Sistema 3 para ensaio inicial de tipo     /     Sistema 3 para reacção ao fogo 

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido 

por una norma harmonizada: 

 

O laboratório notificado SKZ - TeConA GmbH (1213) realizou testes de tipo de acordo com 

EN 15651-1 / EN 15651-4 e testes de classificação de reação ao fogo sob o sistema 3 
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8. .No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o 

qual tenha sido emitida uma avaliação técnica Europeia: 

Não aplicável. 

9. Desempenho declarado: 

Condições: Procedimento A (ISO 8340) 

Substrato: Argamassa M2 (sem primer) 

Alumínio anodizado (sem primer)  

Características essenciais Desempenho Especificações técnicas 
harmonizadas 

Reação ao fogo:  Classe E 
EN 15651-1:2012 

 
Libertação de substâncias químicas perigosas para o 
meio ambiente e saúde: 

Ver folha de 
Segurança do 

produto 

Estanquidade á água e ao ar, como: 

 Resistência ao escorrimento vertical ≤ 3 mm  
 
 

EN 15651-1:2012 

 

 Perda de volume ≤ 10% 

 Propriedades de tensão (módulo secante), a -30ºC  NR 

 Propriedades de tensão, com extensão mantida, a 
-30ºC  

Passa (NF) 

 Propriedades de tensão, com extensão mantida, 
após imersão em água  

Passa (NF) 

Durabilidade: Passa 

NF= sem falhas  /  NR : Não requerido 

 
Condições: Procedimento B (ISO 8340) 
Substrato: Argamassa M2 (sem primer) 

Características essenciais Desempenho Especificações técnicas 
harmonizadas 

Reação ao fogo:  Classe E 

EN 15654-1:2012 
Libertação de substâncias químicas perigosas para o 
meio ambiente e saúde: 

Ver folha de 
Segurança do 

produto 

Estanquidade á água e ao ar, como: 

 Perda de volume ≤ 10%  
 
 

EN 15654-1:2012 

 Propriedades de tensão, com extensão mantida Passa (NF) 

 Resistência a lágrimas Passa (NF) 

 Propriedades de tensão (módulo secante), a -30ºC  NR 

 Propriedades de adesão / coesão com extensão 
mantida após 28 dias imerso em água 

Passa (NF) 

 Propriedades de adesão / coesão com extensão 
mantida após 28 dias imerso em água salgada 

Passa (NF) 

 Propriedades de tensão, com extensão mantida, a 
-30ºC 

Passa (NF) 

Durabilidade: Passa 

NF= sem falhas  /  NR : Não requerido 
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10. Declaração: 

O desempenho do produto identificado anteriormente é conforme com o desempenho declarado. A 

presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) nº 

305/2011, sob aexclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado. 

 

Assinado por e em nome do fabricante por: 

 

 

 

 

 

 

Xavier Bonals 

07/2021 


