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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/959 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2017
σχετικά με την ταξινόμηση των επιδόσεων οριζόντιας καθίζησης και βραχυπρόθεσμης ικανότητας
απορρόφησης νερού για επιτόπου εφαρμοζόμενα θερμομονωτικά προϊόντα από κυτταρίνη χαλαρής
πλήρωσης (LFCI) σύμφωνα με το πρότυπο EN 15101-1, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου
2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση
της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Όταν η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει κατηγορίες επιδόσεων για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δομικών προϊόντων,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, τέτοιες κατηγορίες μπορούν να
καθορίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, αλλά μόνο με βάση αναθεωρημένη εντολή.

(2)

Το ευρωπαϊκό πρότυπο προϊόντων EN 15101-1 για τα επιτόπου εφαρμοζόμενα θερμομονωτικά προϊόντα από κυτταρίνη
χαλαρής πλήρωσης (LFCI) περιέχει συστήματα ταξινόμησης επιδόσεων για δύο από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του
υλικού αυτού: την καθίζηση για τις οριζόντιες εφαρμογές, σοφίτες και δάπεδα, και τη βραχυπρόθεσμη ικανότητα
απορρόφησης νερού. Αυτά τα συστήματα ταξινόμησης συνιστούν ένα βήμα προόδου για την εδραίωση της εσωτερικής
αγοράς για τα εν λόγω προϊόντα.

(3)

Για αυτές τις νέες κατηγορίες δεν έχει εκδοθεί αναθεωρημένη εντολή.

(4)

Θα πρέπει συνεπώς να θεσπιστούν νέα συστήματα ταξινόμησης για χρήση με τα προϊόντα που καλύπτονται από το
πρότυπο ΕΝ 15101-1,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιδόσεις των επιτόπου εφαρμοζόμενων θερμομονωτικών προϊόντων από κυτταρίνη χαλαρής πλήρωσης (LFCI) όσον αφορά
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της καθίζησης για τις οριζόντιες εφαρμογές, σοφίτες και δάπεδα, και της βραχυπρόθεσμης
ικανότητας απορρόφησης νερού ταξινομούνται σύμφωνα με τα συστήματα ταξινόμησης που καθορίζονται στο παράρτημα.
(1) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1
Κατηγορίες για την καθίζηση για οριζόντιες εφαρμογές, σοφίτες και δάπεδα
Κατηγορία

SH 0

Μη μετρήσιμη καθίζηση (≤ 1 %)

SH 5

≤5%

SH 10

≤ 10 %

SH 15

≤ 15 %

SH 20

≤ 20 %

SH 25

≤ 25 %

SH 30

> 25 %
Πίνακας 2

Κατηγορίες βραχυπρόθεσμης ικανότητας απορρόφησης νερού
Κατηγορία

WS 1

≤ 1,0 kg/m2

WS 2

≤ 2,0 kg/m2

WS 3

> 2,0 kg/m2

