VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 133/2013
1. Druhový a obchodný názov výrobku:

weberpas sandstone

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného
výrobku:

OP S

3. Určená norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

ČSN EN 15824

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Dekoratívna omietka. Omietka je určená k vytvoreniu imitácie kamenného muriva – pieskovca na fasáde. Je vhodná
do exteriéru aj interiéru, zvlášť vhodná na soklové časti vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
IČO: 25 029 673

6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
.....................................................................................................................................................................................

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

systém 3

1

8. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti1)
Prídržnosť k podkladu

Parametre/trieda1)

Harmonizovaná technická špecifikácia

≥0,3 MPa

ČSN EN 15824

Priepustnosť vodnej pary V

V2

ČSN EN 15824

Nasiakavosť

W3

ČSN EN 15824

Trvanlivosť

NPD

ČSN EN 15824

Tepelná vodivosť

λ = 0,80 W/m.K

ČSN EN 15824

Reakcia na oheň

F

ČSN EN 15824

P.č. lab.3)

Názov a adresa skúšobného laboratória

NO 1020

Technický a zkušební ústav stavební, Praha s.p.

Pobočka České Budejovice, Nemanická 441, 370 10 České Budejovice
Vykonal počiatočnú skúšku typu podľa systému 3
A vydal Protokol o počiatočnej skúške typu č. 1020 – CPD - 020025456
Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu
8.
10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Petr Vlna / Legislativa výrobků
(meno a funkcia)

Liberec, 11.09.2013
(miesto a dátum vydania)

1)

..............................................................................
(podpis)

Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3.
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