VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
pod a prílohy III Nariadenia (EÚ) . 305/2011
. 00478
1. Jedine ný identifika ný kód typu výrobku:
CE 35
Normálna cementová škárovacia malta (CG 1)
2. Typ, íslo výrobnej dávky alebo sériové íslo, alebo akýko vek iný prvok umož ujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje pod a lánku 11 ods. 4:
íslo šarže: pozri obal výrobku
3. Zamýš ané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatnite nou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Cementová malta na vyp anie škár so šírkou od 4 do 15 mm
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná
adresa výrobcu, ako sa vyžaduje pod a lánku 11 ods. 5:
Henkel Polska Sp. Z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Varšava, Po sko
Výrobný závod Staporków
26-220 Staporków
Stara Góra

Výrobný závod Dzierzoniów
58-200 Dzierzoniów
ul. Pieszycka 6

Výrobný závod Wrzaca
64-905 Stobno

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
splnomocnenie zah a úlohy vymedzené v lánku 12 ods. 2:
irelevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
systém 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vz ahuje
harmonizovaná norma:
EN 13888:2009 Škárovacie látky na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody,
klasifikácia a ozna ovanie
Notifikovaná osoba
irelevantné

Výrobca
vykonal
ur enie typu výrobku na základe skúšky typu, výpo tu typu, tabu kových hodnôt alebo opisnej
dokumentácie výrobku a riadenie výroby.

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo
vypracované európske technické posúdenie:
irelevantné
9. Deklarované parametre

Základné vlastnosti
Reakcia na ohe
Pevnos v ahu pri ohybe po suchom uložení
Pevnos v ahu pri ohybe po cykloch zmrazovania
- rozmrazovania
Pevnos v tlaku po suchom uložení
Pevnos v tlaku po cykloch zmrazovania rozmrazovania
Zmraš ovanie
Nasiakavos po 30 min.
Nasiakavos po 240 min.
Vysoká odolnos proti obrusovaniu

Parametre

Technická špecifikácia

F
2,5 N/mm²
2,5 N/mm²

EN 13501-1
EN 12808-3
EN 12808-3

15 N/mm²
15 N/mm²

EN 12808-3
EN 12808-3

3 mm/m
5g
10 g
2000 mm3

EN 12808-4
EN 12808-5
EN 12808-5
EN 12808-2

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v
bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednos výrobcu uvedeného v
bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:

Mariusz Garecki
Vedúci špecialista pre kvalitu a implementáciu

Staporków, 1.7.2013
(miesto a dátum vydania)

Piotr Urynek
Manažér oddelenia kontroly kvality

