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ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
 

Αριθ. C09393-CPR-2070050 
 

 
 
1.  Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης  
  του τύπου του προϊόντος: SC ELASTIC EASY 
 
 
2.  Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  Προϊόν υγρής εφαρμογής  αδιαπέραστο από νερό,  

τροποποιημένο με πολυμερές τσιμεντοκονίαμα για 
χρήση σε όλες τις εξωτερικές εγκαταστάσεις και πισίνες  
κάτω από κεραμικά πλακάκια (συγκόλληση με κόλλα 
πλακιδίων C2 σύμφωνα με ΕΝ 12004)  

 
 

3.  Κατασκευαστής:     ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.        

         Παπανικολή 40 

         15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 

         +30 210 6893954 

         novamix@novamix.gr 

         www.novamix.gr 

 
 
4.  Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: 
 
 
5.  Σύστημα/συστήματα AVCP:   Σύστημα 3 (για υδατοστεγανότητα) 
         Σύστημα 4 
 
 
6a. Εναρμονισμένα πρότυπα:    ΕΝ 14891:2012  
 
 

 Κοινοποιημένος(-οι) 
     Οργανισμός(-οι):     1020   
          
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.novamix.gr/
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7.  Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):  
 

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά Επίδοση 
Εναρμονισμένη 

τεχνική 
προδιαγραφή 

Αρχική αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό ≥ 0,5 N/mm2 

ΕΝ 14891:2012 

Υδατοστεγανότητα Χωρίς διείσδυση 

Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών υπό κανονικές συνθήκες ≥ 0,75 mm 

Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών σε χαμηλή θερμοκρασία (-
5oC) 

≥ 0,75 mm 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά από θερμική 
γήρανση 

≥ 0,5 N/mm2 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά από επαφή με νερό ≥ 0,5 N/mm2 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά από επαφή με νερό 
ασβέστου 

≥ 0,5 N/mm2 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά από κύκλους ψύξης 
- απόψυξης ≥ 0,5 N/mm2 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά από επαφή με 
χλωριωμένο νερό 

≥ 0,5 N/mm2 

Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών Σύμφωνο με 4.2 

 

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) 
επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, 

με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. 

 
 
 
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 
 
 
 

Θήβα, 2/11/2020 
 
 

Δρ. Πλουμής Παπαβασιλείου 

Διευθυντής R&D/QC 

 

Τέλος  πληροφοριών όπως απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 305/2011 & 574/2014 
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ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.                                               
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ                                                                                 

DOMOCHEMICAL S.A 
PAPANIKOLI 40, 15232 CHALANDRI, ATHENS  

EN 14891:2012                                                         
SC ELASTIC EASY                                                        

DoP No. C09393-CPR-2070050 

Προϊόν υγρής εφαρμογής  αδιαπέραστο από νερό,  τροποποιημένο με πολυμερές 
τσιμεντοκονίαμα για χρήση σε όλες τις εξωτερικές εγκαταστάσεις και πισίνες  κάτω από 

κεραμικά πλακάκια (συγκόλληση με κόλλα πλακιδίων C2 σύμφωνα με ΕΝ 12004) 
Liquid-applied water impermeable product, based on polymer modified cementitious 

mortars  for  use in all external installations and swimming pools beneath ceramic tiling 
(bonded with C2 adhesive in accordance with EN 12004) 

Αρχική αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό Initial tensile adhesion strength ≥ 0.5 N/mm2 

Υδατοστεγανότητα Water tightness No penetration 

Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών υπό 
κανονικές συνθήκες 

Crack bridging ability under 

standard conditions (+23oC) 
≥ 0.75 mm 

Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών σε χαμηλή 
θερμοκρασία (-5oC) 

Crack bridging ability at low 

temperature (-5oC) 
≥ 0.75 mm 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά 
από θερμική γήρανση 

Tensile adhesion strength after 

heat ageing 
≥ 0.5 N/mm2 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά 
από επαφή με νερό 

Tensile adhesion strength after 
water contact 

≥ 0.5 N/mm2 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά 
από επαφή με νερό ασβέστου 

Tensile adhesion strength after 
contact with lime water 

≥ 0.5 N/mm2 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά 
από κύκλους ψύξης - απόψυξης 

Tensile adhesion strength after 
freeze-thaw cycles 

≥ 0.5 N/mm2 

Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό µετά 
από επαφή με χλωριωμένο νερό 

Tensile adhesion strength after 

contact with chlorinated water 
≥ 0.5 N/mm2 

Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών  Release of dangerous substances According 4.2 


