
 

Vyhlásenie o parametroch 
podľa Prílohy III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 

a delegovanej platnosti Nariadenie (EÚ) č. 574/2014  
 

pre výrobok 
Ardaflex® Flexmörtel 

 
DoP-Nr. 12004-10-01.1 

 
 

1.  Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 
 

    EN 12004 : C2TE S1  
 
2.  Zamýšľané použitie/použitia:  

 
  zlepšené cementové lepidlo na keramické obkladové prvky, so zníženým 

sklzom a predĺženou dobou otvorenia, deformovateľné,  
pre vonkajšie i vnútorné použitie   

 
 

3. Výrobca: 
 

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

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 
 

Systém 3  
Reakcia na oheň - klasifikované bez potreby skúšania (CWFT) 

 
5. Harmonizovaná norma: 
 

EN 12004:2007+A1:2012 
 

6.  Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 
 

 Skúšku typu vykonal podľa Systému 3 notifikovaný subjekt  
MPA Braunschweig, identifikačné číslo 0761, 
a vydal odpovedajúci Protokol o skúške.  

 
Reakcia na oheň bola klasifikovaná podľa DIN EN 12004:2012-09,  

Tabuľka 4 – Triedy reakcie na oheň pre malty a lepidla na keramické obkladové 
prvky - bez potreby skúšania (CWFT) - ako Trieda E. 

 
 

7. Európsky hodnotiaci dokument:   
 

nie je relevantné 
      
 



 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 
 

nie je relevantné 
 
 
 
8. Deklarované parametre 
  

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované 

technické 
špecifikácie 

Reakcia na oheň Trieda E 

12004:2007+A1: 
2012 

Pevnosť spoja vyjadrená ako:  
Prídržnosť v ťahu 
pri uchovaní v suchu 

 
≥ 1,0 N/mm2 

Trvalá odolnosť vyjadrená ako:  
Prídržnosť v ťahu 
po ponorení vo vode 

 
≥ 1,0 N/mm2 

Prídržnosť v ťahu 
po pôsobení tepla 

 
≥ 1,0 N/mm2 

Prídržnosť v ťahu 
po cykloch zmrazovania-rozmrazovania 

 
> 1,0 N/mm² 

Skluz < 0,5 mm 
Predĺžená doba zavädnutia, ako:  
           Prídržnosť v ťahu po 30 min ≥ 0,5 N/mm2 
Uvoľňovanie nebezpečných látok nestanovené (NPD) 
Priečna deformovateľnosť > 2,5 mm až < 5,0 mm (EN 12002:2009-01) 

 
 
 
9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov 

uvedených v Odstavci 8.  Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu uvedeného 
v bode 3. 

 
 
 
 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Bostik GmbH  
 
 
 

 
 
 

      Borgholzhausen, 27. februára 2017 Obchodný vedúci 
 


