VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: LE MD 845-2-01
1.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Keramické predpäté preklady podľa STN EN 845-2 : 2004

2.

Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
Identifikácia výrobku je zabezpečená v sprievodnej dokumentácii k výrobku

3.

Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou
technickou špecifikáciou:
Na preklenutie otvorov v stenách, zabudovanie podľa montážneho návodu

4.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa
vyžaduje podľa článku 11 ods.5:
Leier Hungária Kft. , 9024 Győr, Baross Gábor u. 42
Výrobňa: H-3246 Mátraderecske, Sümegi u.

5.

Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku
12 odst. 2:
Jacobi Holger email: matraderecske@leier.hu

6.

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádza
v prílohe V:
System 3

7.

V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná
norma:

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava
(Notifikovaná osoba č. 1301)
vykonal Počiatočné skúšky typu a vydal Protokoly o počiatočnej skúške typu č. S04/06/0397/1602,
S04/09/0265/1602/SB a S04/09/0084/1602 .
8.

V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske
technické posúdenie:
Neplatí pre daný výrobok
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9.

Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti

Parameter

únosnosť

viď. montážny návod

Požiarna odolnosť

R30

Trvanlivosť ( odolnosť proti korózii )

Nasiakavosť

Harmonizované technické
špecifikácie

STN EN 845 - 2 :2004
vyhovuje
MDA, MDVA: 0,9 kg/m2 za min.,
MDE: 0,5 kg/m2 za min.

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 zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Jacobi Holger, riaditeľ

Mátraderecske, 28.06.2013
………………………………………..
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