VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DWU_2111_WIDZ_Nr 01/EBM/13

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Keramická škridla TITANIA

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku ako sa vyžaduje podľa
článku 11 odst.4:
TITANIA a keramické doplnky k škridle TITANIA

3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Keramické škridly a tvarovky pre pokrývanie striech a obklady stien

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa 11 odst.5:
Etex Building Materials Polska sp. z o.o.
32-300 Olkusz
Ul. Wspólna 6
Výrobný závod: Widziszewo Polska

5. V případě potřeby jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Neuvádza sa

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Poľské centrum pre výskum a certifikáciu/Gdaňsk Nᵒ 1434 vykonané skúšanie typu
v systéme 4 a vydalo správu z testovania N° 107/C/2013 zo dňa 19. 5. 2013

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vydané evropské technické osvedčenie:

Neuvádza sa
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9. Deklarované parametre:
Základné charakteristiky

Deklarované hodnoty

Harmonizované technické špecifikácie

Mechanická odolnosť
Správanie pri vonkajšom požiari
Reakcia na oheň
Nepriepustnosť vody

spĺňa požiadavky
Broof (t1)
trieda A1
Požadovaná úroveň 1,
skúšobná metóda 2
spĺňa požiadavky
Metoda E (150 cyklov)
spĺňa požiadavky

EN 1304:2013

Rozmery a rozmerové odchýlky
Mrazuvzdornosť
Uvoľňovanie nebezpečných látok

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Tomasz Bilski – Riaditeľ výroby
Olkusz 01-03-2014
(miesto a dátum podpisu)

(podpis)
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