PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011
číslo:

GBI P41

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
0502, 0515 DEKORPUTZ L
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků
podle čl. 11 odst. 4:
Číslo šarže: viz obal produktu
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Lícová a dekorační omítka
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11
odst. 5:
REMMERS BAUSTOFFTECHNIK GmbH
Bernard-Remmers-Strasse 13
D-49624 Löningen/Německo
5. Kontaktní adresa: případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc
se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
není relevantní
6. Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) stavebních výrobků, jak je uvedeno
v příloze V:
Reakce na oheň - Systém 4
Použití v interiéru, exterieru, stěnách sloupech – Systém 4
7. Oznámený subjekt (hEN) v případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který
se vztahuje harmonizovaná norma:
není relevantní
8. Notifikovaná osoba (ETA). V případě prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku,
pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
není relevantní
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9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Základní charakteristiky

Harmonizované
technické specifikace

Vlastnost

Reakce na oheň

Třída A1

Přídržnost

>0,08 N/mm²
(při lomu B)

Absorpce vody

W1

Propustnost vodních par

μ ≤ 12

Tepelná vodivost (λ 10,dry):

≤ 0,15 (W/m.K) pro P=50%

Trvanlivost (mrazuvzdornost)

Odolná při použití dle TL

Nebezpečné látky

NPD

EN 998-1:2010-12

NPD – hodnota není stanovená

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
F + E Bauten- und Fassadenschutz – mineralische Baustoffe
(výzkum a vývoj stavebních a fasádních materiálů – minerální hmoty)
Dirk Sieverding

V Löningenu, dne 1.7.2013
(místo a datum vydání)

…………………………………
(podpis)

Jörg Sadewate
Bereichsleitung

………………………………..
(podpis)
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