
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
podle Přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 

 
pro výrobek 

ARDATEC 2K FLEX 
 

DoP-Nr. 14891-13-03.1 
 
 

1.  Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 
 

EN 14891 CM O1 P 
 
2.  Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních 

výrobků podle čl. 11 odst. 4: 
 

číslo šarže: viz obal výrobku 
 

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

 
vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu se zvýšenou 

schopností přemostění trhlin při nízkých teplotách (-5°C)  
a odolný chlorované vodě, používaný pod lepené keramické obklady,  

pro venkovní použití 
 

4.  Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle 
čl. 11 odst. 5: 

 
Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Německo 

 
5.  Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se 

vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: 
 

není relevantní 
 

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: 

 
Oznámený subjekt MPA Braunschweig, identifikační číslo 0761,  

provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal:  
Zkušební protokol č. 5138/473/13b 

  



8.  V případě Prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo 
vystaveno Evropské technické posouzení: 

 
není relevantní 

 
9.  Deklarované vlastnosti 
  

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizované 

technické 
specifikace 

Počáteční tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2 

14891:2013 

Tahová přídržnost po kontaktu s vodou ≥ 0,5 N/mm2 
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí ≥ 0,5 N/mm2 
Tahová přídržnost po cyklech  
zmražení - rozmražení ≥ 0,5 N/mm2 
Tahová přídržnost po kontaktu s 
vápennou vodou ≥ 0,5 N/mm2 
Tahová přídržnost po kontaktu s 
chlorovanou vodou > 0,5 N/mm² 
Vodotěsnost žádný průnik vody 
Schopnost přemostění trhliny při nízké 
teplotě (-5°C) ≥ 0,75 mm 
Uvolňování nebezpečných látek nestanoveno (NPD) 

 
 
 
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. 
 
 
 
 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Bostik GmbH  
 
 
 

 
 
 

Borgholzhausen, 31. července 2019 Obchodní vedoucí 
 


