
 
 
 

  

 

IZJAVA O LASTNOSTIH  
skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011 

spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014 
Stran 1 od 2 

Murexin d.o.o., 
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija 

T: +386 (0)2 545 95 00  |  F: +386 (0)2 545 95 10 

I: www.murexin.si   |  E: info@murexin.si  

X-Bond MS-D81 Specialna tesnilna masa 
Št. IOL: AT281/01 

 
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  

 
EN 15651-1 / fasada, zunanja / notranja, nosilec: steklo 

EN 15651-3 / S1 / sanitarni, nosilec: steklo 
 

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi 
katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): 
 

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka. 
 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v 
skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva 
proizvajalec: 
 

Tesnilna masa za tesnjenje spojev fasadnih elementov, tesnilna masa za 
tesnjenje spojev v sanitarijah.  

 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov 

proizvajalca v skladu s členom 11(5): 
 

Murexin AG 
Franz von Furtenbach Straße 1 

A-2700 Wiener Neustadt 

 
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo 

zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
 

Murexin d.o.o. 
Puconci 393 

SI-9201 Puconci, Slovenija 
 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti 
gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: 
 

Sistem 3 
Sistem 3 za obnašanje pri požaru 

 
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja 

harmoniziran standard: 
 

EN 15651-1:2012 
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EN 15651-3:2012 
 
Priglašeni organ:  
ITC a.s. Zlin / CZ  
identifikacijska številka: 1023 
 

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana 
evropska tehnična ocena: 

Ni relevantno. 
9. Navedena lastnost: 
 

 

Bistvene značilnosti Lastnost 
Harmonizirane 

tehnične 
specifikacije 

Ognjeodpornost Razred E  

Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje NPD 

Odpornost proti tecenju ≤ 3 mm 

Zmanjšanje prostornine ≤ 25% 

Adhezijske/kohezijske lastnosti pri 
vzdrževanem raztezku po namakanju v 
vodi 

 
≥ 25% 

Sposobnost povrnitve ≥ 40% 

Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezku NF 

Adhezijske/kohezijske lastnosti pri 
spremenljivi temperaturi 

NF 

Obstojnost Ustrezna (NF) 

Vrednotenje delovanja mikroorganizmov 0-Razred 
 

 
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi 

lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno 
proizvajalec, naveden v točki 4: 

 
Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren 
zgoraj naveden proizvajalec. 

 
 
 
 

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca: 
 

Jernej Kuzmič 
Bojan Ošep 

 
 
Puconci, dne: 24.03.2021 
 

 


