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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Αριθ. 001/13-ACN 

 
 
1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης  του τύπου του προϊόντος: 
     07.01.01 
 
2. Τύπος, αριθμός παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την  
    ταυτοποίηση του δομικού υλικού, όπως προβλέπει το άρθρο 11(4):  
    ACRYLCOLOR 

 

3. Προβλεπόμενη χρήση ή προβλεπόμενα είδη χρήσεων του δομικού προϊόντος,  
    σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως  
    προβλέπονται από τον παραγωγό: 
    Εξωτερική βαφή πρόσοψης ως βασική επίστρωση για ακρυλικά και  
    μεταλλικά τελειώματα σε εξωτερικά θερμομονωτικά σύνθετα συστήματα με  
    σοβά (ETICS)  
 

4. Όνομα, καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρημένο εμπορικό σήμα και  
    διεύθυνση παραγωγού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 11(5): 
 
    JUB d.o.o.  
    Ντολ πρι Λιουμπλιάνι 28 
    1262 Ντολ πρι Λιουμπλιάνι 
    Σλοβενία 
 

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου  

    αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που       

    προβλέπονται στο άρθρο 12(2):   

     / 

 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της  
    απόδοσης του δομικού υλικού κατά το Προσάρτημα V: 
    Σύστημα 2+ 

7. Σε περίπτωση που η δήλωση απόδοσης αφορά δομικό υλικό, που υπόκειται στο  
    εναρμονισμένο πρότυπο: 
    / 
 

8. Σε περίπτωση που η δήλωση απόδοσης αφορά δομικό υλικό, για το οποίο  

    εκδόθηκε Ευρωπαïκή Τεχνική Αξιολόγηση: 

    Κοινοποιημένος οργανισμός: ZAG Ljubljana, 1404 
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9. Το προϊόν αποτελεί συστατικό θερμομονωτικού/ -ών συστήματος/ -ων: 
 

    Jubizol  EPS, ETA-09/0393 (28.06.2013),  1404-CPD-1606  
   Jubizol  MW, ETA-10/0334  (28.06.2013),  1404-CPD-1619  
    Jubizol XPS,  ETA-07/0028 (03.02.2012),  1404-CPD-1983  
   Jubizol  PB EPS, ETA-13/0633  (29.06.2013), 1404-CPD-1985  
   Jubizol PB MW, ETA-13/0632 (29.06.2013),  1404-CPD-1984  
    Jubizol  S70,  ETA-08/0236  (29.06.2013),  1404-CPD-1332 
 
10. Η απόδοση του προïόντος που προσδιορίζεται στα σημεία 1 και 2, συμφωνεί με  
      τη δηλωθείσα απόδοση στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται  
      υπό την αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 
      4.  
 
      Υπογράφηκε για τον παραγωγό και στο όνομά του από τον: 
 
 
      Ντολ πρι Λιουμπλιάνι, 01.07.2013 
 
   

Ντάνιελ Λίσιτσιτς (Daniel Lisičić), 
Επικεφαλής της Ανάπτυξης Ενεργειακών Λύσεων 

[Υπογραφή] 
[Σφραγίδα: JUB  

JUB d.o.o.  
Ντολ πρι Λιουμπλιάνι 28 

SI-1262 Ντολ πρι Λιουμπλιάνι 
                                                                                                                        Σλοβενία] 


