VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Number : S3-999999999-2013032
1

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Group S3

2

Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok
umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11
ods. 4

HN503N Berit

3

Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s
uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou

HD (LD) units for use in unprotected (protected) masonry walls, columns and
partitions conform EN 771-1:2011

4

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a
kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5

Steenfabriek Spijk B.V.
Spijksedijk 24, NL-6917 AD Spijk
Tel.: 31-316 56 64 00 Fax : +31-316 56 64 01

5

V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2

Not applicable

6

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V

2+

7

. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na
ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: … (názov a identifikačné číslo
otifikovanej osoby, ak je to relevantné) vykonal … v systéme … (opis úloh tretej
strany, ako sa uvádzajú v prílohe V) a vydala) … (certifikát o nemennosti
parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, protokoly o
skúškach/výpočtoch – podľa toho, čo sa hodí)

KIWA N° NB 0620 CPR 76485/02

9

Deklarované parametre

245 X 115 X 68 mm

Rozmery a tolerancie:
Stredná hodnota
Rozsah

R1

Rovnosť plôch:

NPD(*)

Rovnobežnosť plôch:

NPD(*)

Tvar a dierovanie:
Skupina murovacích prvkov
Obsah aktívnych solí:

1
S2

Pevnosť v tlaku:
mean

>= 20 N/mm²

Zmena vlhkosti:

NPD (*)

Súdržnosť:

0,15 N/mm²

Reakcia na oheň:

A1

Nasiakavosť:

<= 10% m/md

Súčiniteľ difúzie vodných pár:

50/100 (EN1745)

Direct airborne sound insulation :
Hrubá objemová hmotnosť

1880 kg/m³ (D1)

Thermal resistance - Súčiniteľ tepelnej
vodivosti:
µ10,dry,unit (50,50)
µ10,dry,unit (90,90)

10

4

0,56 W/m.K

Mrazuvzdornosť:

F2 klasse C-NBRL1007

Nebezpečné látky:

NPD(*)
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

J.P Wuytack, Tolkamer, 01.07.2013

SP-15107

