
 

 
 

PROHLÁŠENÍ O 
VLASTNOSTECH 

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011 
 

pro výrobek 
Niboplan Best 

                                           Č. Prohlášení o vlastnostech 13813-14-06 
 
 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

EN 13813:2003: CT-C30-F7-A15-B2,0 
 

 
2.  Typová čísla, sériová čísla nebo čísla šarže nebo jiné označení k identifikaci stavebního 

výrobku dle článku 11, odstavce 4: 
 

číslo šarže: viz obal výrobku 
 

 
3.  Účel použití určený výrobcem nebo účely použití určené výrobcem pro stavební 

výrobek dle použitelné harmonizované technické specifikace: 

vyrovnávací hmota na bázi cementu pro podlahy v interiéru 
 

 
4.  Název, zapsané obchodní jméno nebo značka a kontaktní adresa výrobce dle článku 11, 

odstavce 5: 

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen 
 

 
5.  Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úkoly dle 

článku 12, odstavce 2: 
 

není relevantní 
 

 
6.  Systém nebo systémy k posouzení a ověření stálosti vlastností stavebního výrobku dle 

přílohy V: 

systém 3 (norma vyžaduje pouze systém 

4) CWFT pro reakci na oheň 
7. V případě Prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, kterého se 

týká harmonizovaná norma: 
 

Notifikovaná zkušebna, MPA Braunschweig, id. č. 0761, 

provedla typovou zkoušku výrobku a vystavila následující: Zkušební zpráva, 

č. dokumentu (1208/211/14) 
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Dle rozhodnutí 2010/85/EU z 9. února 2010 CWFT pro reakci na oheň 
 
 
 

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

není relevantní 
 

 
9.  Deklarované vlastnosti 

 
 

 
 

Důležité znaky 
 
             Vlastnost 

Harmonizovan

á technická 

specifikace 

Reakce na oheň E* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 13813:2003 

Uvolňování korozivních látek CT 

Vodopropustnost NPD 

Propustnost vodní páry NPD 

Pevnost v tlaku C30 

Pevnost v tahu při ohybu F7 

Abrazivní opotřebení – Böhme A 15 

Pevnost přilnavosti v tahu na betonu B2,0 

Izolace kročejového hluku NPD 

Absorpce hluku NPD 

Tepelná izolace NPD 

Chemická odolnost NPD 

Nebezpečné látky NPD 
*Dle rozhodnutí komise 2010/85/EU z 9. 2. 2010 splňuje výrobek 
požární třídu E, aniž by byla nutná zkouška. 

 

 
10. Vlastnosti výrobku uvedeného pod body 1 a 2 odpovídají vlastnostem deklarovaným v 

části 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o vlastnostech je odpovědný pouze výrobce 

dle bodu 4. 
 
 

Podepsáno za a jménem společnosti Bostik GmbH vedením společnosti 
 

 

 
Borgholzhausen, 9. července 2014  jednatel 


