
č.: 01/01/0001.01

Akreditovaný zkušební ústav, č: [0761], provedl stanovení třídy reakce na oheň na základě zkoušky výrobku podle systému 3 a 
vydal zkušební protokol pod č:

K-3128/233/12-MPA BS

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení  o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG -
Beethovenstrasse 52 - 38106 BRAUNSCHWEIG (0761)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Nařízení o stavebních výrobcích

Pro výrobek

codex FM 10

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v č. 12 odst. 2:

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13813: CT-C25-F5

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující  identifikaci stavebních výrobků podl čl. 11 odst. 4:

UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Spolková republika Německo

Není relevantní

Sériové číslo/č. šarže: viz údaj na obalu výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací  
podle předpokladu výrobce:

Cement obsahující stěrkovací hmota na podlahové plochy pro vnitřní použití. 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
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Podstatné znaky Vlastnosti Harmonizovaná technická 
norma

Reakce na oheň A1fl

Uvolňování korozivních látek CT

Pevnost v tlaku C25

Pevnost v tahu za ohybu F5

Propustnost vody NPD

Propustnost vodní páry NPD

Odolnost proti opotřebení NPD

Izolace kročejového hluku NPD

Pohlcení zvuku NPD

Tepelná izolace NPD

Chemická odolnost NPD

Nebezpečné látky NPD

Ulm 27.06.2013

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Michael Zieger, ved. útvaru Bezpečnosti výrobků a jejich shody
(Jméno a funkce)

(místo a datum vydání) Podpis

0

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

EN 13813:2002

*NPD - no performance determined

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
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