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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
 

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
 
 

pre výrobok 

NIBOPLAN U 
číslo: 13813-13-6 

 
 

 

1.     Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 
 EN 13813: CT-C25-F6-A22-B1,0 

 
2.     Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 

identifikáciu stavebného výrobku, jako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4: 
 Číslo šarže: viď obal výrobku 

 

3.     Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou 

špecifikáciou, ktoré uvádza výrobca: 
Cementový poterový materiál pre použitie v interiéri budov 

 

4.    Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa 

výrobcu podľa článku 11 ods. 5: 

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

 
5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa 

úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: 
                    Irelevantné 
 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného 

výrobku, jako sa uvádza v prílohe V: 
                                        Systém 3 

Systém 3 reakcia na oheň 
 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 
harmonizovaná norma: 

  
 Notifikovaná osoba MPA Braunschweig, identifikačné číslo 0761, previedla skúšku typu 

výrobku podľa systému 3 a vydala skúšobný protokol číslo 1669/544/07-a. 
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 Rovnaký akreditovaný skúšobný ústav previedol, ve zhode s EN 13501-1:2007, stanovenie 

triedy reakcie na oheň podľa systému 3 a vydal klasifikačnú správu č.:  K-3753/016/07-MPA 
BS, trieda A1fl. 

 
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo 

vypracované európske technické posúdenie: 
  Irelevantné 
9. Deklarované parametre: 

Základné vlastnosti Parametre 

Harmonizovaná 
technická 

špecifikácia 

Reakcia na oheň Trieda A1fl 

 

EN 13813:2002 

Uvoľňovanie korozívnych látok CT 
Propustnosť vody NPD 
Priepustnosť vodnej pary NPD 
Pevnosť v tlaku C25 
Pevnosť v ťahu pri ohybe F6 
Odolnosť voči obrusu A22 
Pevnosť v odtrhu (betón) B1,0 
Izolácia kročajového hluku NPD 
Zvuková pohltivosť NPD 
Tepelná izolácia NPD 
Chemická odolnosť NPD 
Nebezpečné látky NPD 

 

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

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v 

bode 4. 

 

Podpísal za a v mene výrobcu Bostik GmbH vedenia spoločnosti 

 

 
Borgholzhausen, 14.04. 2014 Konateľ spoločnosti 


