VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DoP 15-086-17
V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Jedinečný identifikačný kód výrobku:
Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek
iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako
sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:
Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza
výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou:
Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná
ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa
vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Nopová fólia 500
Nopová fólia 500
dát. výroby na obale výrobku
Fólia do izolácie proti zemnej vlhkosti a vetracou alebo drenážnou
funkciou – typ V podľa: 13967:2012 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové
a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti
tlakovej vode
Den Braven Czech and Slovak, a.s.
Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic
IČO: 26872072
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného
zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené
v článku 12 ods.2:
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Nebol stanovený
Systém 2+pre hydroizolácie stavieb a reakcia na oheň v systéme 4
č. 1454, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA
SKALNEGO
Biuro Certyfikacji i Aprobat Technicznych, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673
Warszawa, Polsko

V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného
výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
vykonal

Počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a riadenie výroby

v systéme
a vydal
8.

Pribežný dohľad, posúdenie a hodnotenie riadenia výroby v systéme 2+
Príslušnú technickú dokumentáciu 15-086

Deklarované parametre (podľa Tabuľka1):

Podstatné vlastnosti

Parametre

Reakcia na oheň

F

Vodotesnosť

Vodotesný pri 2 kPa
h=200mm bez
perforácie(metóda A)
h=350mm bez
perforácie(metóda B)
NPD

Odolnost proti nárazu
Pevnosť spojov
Ťahové vlastnosti:
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom smere
Najväčšia ťahová sila v priečnom smere
Ťažnosť v pozdĺžnom smere
Ťažnosť v priečnom smere
Odolnosť proti pretrhnutiu
pozdĺžny smer
priečny smer
Odolnosť proti statickému zaťaženiu
Trvanlivosť
Vodotesnosť po vystavení chemikáliám
Vodotesnosť po umelom starnutí
Nebezpečné látky
9.

≥180 (N/50 mm)
≥180 (N/50 mm)
≥15 %
≥12 %

Harmonizované
technické špecifikácie

EN 13967:2012

≥220 N
≥220 N
Vyhovuje pri 20 kg
vyhovuje pri 2 kPa
vyhovuje pri 2 kPa
NPD

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v bode 8.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager
V Úvalně, dňa 25.04.2017

