
 

 
 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
n° IT0809/01 

MasterRoc MP355 1K DW 
 
1) Unique identification code of the product-type 

EN 1504-5 
 
2) Intended use or uses  

Expanding single-component polyurethane resin for sealing water outlets and restoring 
cracked concrete and construction joints: U (S1) W (5) (2/3/4) (5/40) 
 
3) Manufacturer 

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Glucksteinallee 43-45, 68163 Mannheim, 
Germany. 
 
4) System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) 

System 4  
 

5) In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: 

Master Builders Solutions Italia SpA performed the determination of the product-type on the 
basis of type testing under system 4 

 

6) In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment 

has been issued: 

not applicable 

 

7) Declared performance 

Essential characteristics Performance 
Harmonized technical 

specification 

Watertightness 2x105Pa no passage of water 

EN 1504-5: 2004 

  

  

Workability from 0,5 mm 

Corrosion behaviour deemed no have corrosion effects 

Expansion ratio and evolution by water storage ΔV16dd= 0%; ΔW16dd= 103,2%; 

Durability  

Sensitivity to water 

Compatibility with concrete 

 

ΔV16dd= 0%; ΔW16dd= 132,1%; 

Pass 

Dangerous substances See SDS 

 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is 

issued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. 

 

 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

Dario Micheletto 

Resp. Quality Control           Treviso, 21 July  2022 

 

 



 
 

 

 
Prohlášení o vlastnostech 

Č. IT0809/01 

MasterRoc MP 355 1K DW 
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku 

EN 1504-5 
2. Zamyšlené použití nebo zamýšlená použití  

Expandující, jednosložková polyuretanová pryskyřice určená pro utěsnění průsaků vody a vyplnění 
prasklin v betonu a betonových spár: U (S1) W (5) (2/3/4) (5/40) 

 
3. výrobce 

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Glucksteinalle 43-45, 68163 Mannheim, Germany 
 

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností 
Systém 4 

     
5. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 

harmonizovaná norma: 
Master Builders Solutions Italia SpA provedl určení typu výrobku na základě typové zkoušky 
v systému 4 

 
6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno 

evropské technické posouzení: nelze použít 
 
      7.  deklarované vlastnosti  

Základní charakteristiky 
 

Vlastnost 
 

Harmonizované 
technické 

specifikace 
 

Vodotěsnost Vodotěsné při 2x105Pa  

EN 1504-5:2004 
 

Zpracovatelnost Od 0,5 mm 
Korozivní chování Nemá korozivní účinky 
Součinitel expanze a její vývoj při 
vodním uložení 

∆V16dd=0%;∆W16dd=103,2% 

Trvanlivost 
Citlivost na vodu 
Slučitelnost s betonem 

 
∆V16dd=0%;∆W16dd=132,1% 
splňuje 

Nebezpečné látky Viz. bezpečnostní list 
NPD: No Performance Determined 
 
 
Vlastnost výrobku uvedená výše je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech 
se vydává v souladu s směrnicí č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 
  
      
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Dario Michelleto  

vedoucí kontroly kvality   Treviso, 21.7.2022 


