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Prohlášení o vlastnostech (DoP)
č.4-01459-08
Unilep 5 39
(T) - M 10 Návrhová malta pro zdění tenké spáry (pórobeton)

1. Jedinečný kód vtírobku
2. TYp vtírobku

EN

4. Výrobce

Kontaktní adresa uýrobce

5. Systém posuzování
stálosti vlastností
6. oznámený subjekt

7.

a

998-2:2016

tenkovrstvé zdění z pórobetonov'ých a broušených cihelných
bloků a dalšíchlehčených materiálů. Tato malta je vhodná jak pro
nosné, tak pro nenosné zdivo.
cement Hranice, akciová společnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288, PsČ 753 01 Hranice, česká
republika

3. Zamýšlenépoužití

ověřování

2+

Notifikovaná osoba č. 1023 _ lnstitut pro testování a certifikaci,
a.s., Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, česká republika
vydal osvědčenío sŘV č. 1023 - cPR - oo53 F

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky
Pevnost v tlaku [Třída M10] [MPa]
Soudržnost - počátečnípevnost malty
ve smyku (dle EN 998-2, příloha c)
Tabulková
[MPa]
obsah
[% hmot.]
na
oheň
třída
Reakce
Absorpce vodv
[kg/mz.mino's
Propustnost vodních - p (tabulková
hodnota dle EN
tvodivost
l\p.6,.',
Tepelná
(tabulková hodnota podle EN 1745)

hodnota
chloridů

1745

Harmonizované technické
specifikace

Vlastnost

)

Iw/m.K]

10,0

>

>

0,3

s 0,10

A1

<

Ls

0,8

EN998-2i2OL6

l3s

P=50% - O,6t
P=90% - O,66

Trvanlivost (Zmrazování| rozmrazování)
Ipočet cyklů]
Nebezpečnélátky

>10
Viz bezpečnostní list v1irobku

vlastnosti uýrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na v'ýhradní odpovědnost v'ýrobce uvedeného v bodě 4.
8.

Jménem vtýrobce:
ing. Jiří Janota
Ved. útvaru kontroly a řízení kvality
Hranice, dne: 25. 01. 20i9
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Cement Hranice
4

s-10

- 01459

Vyhlásenie o parametroch (DoP)
č.4-01459_08
2. Typ vrýrobku

(T)

3. Zamýšl'ané použitia

lde o suchú cementovú lepiacu maltovú zmes určenúna
murárske práce z pórobetónovlých blokov a brúsených tehál
{tenké spary) . Táto malta je vhodná pre nosné, aj pre nenosné
murivo.
Cement Hranice, akciová společnost
Hranice l-Město, Bělotínská 288, Psč 753 01 Hranice, česká

M 10 Návrhová malta pre murovanie tenkých spár (pórobeton)

EN998-2:2OL6

4. Výrobca
Kontaktná adresa v'ýrobcu
5. Systém posudzovania a

overovania nemennosti

6. Notifikovaná osoba

Deklarované

Notifikovaná osoba č. 1023 - lnstitut pro testování a certifikaci,
a.s., Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 o2 Zlín, česká republika
l osvedčenie o SRV č. 1023 - cPR - oo53 F

metre vo Whláseniu:

Podstatné vlastnosti

Parametre

Pevnosť v tlaku [Trieda M10l ÍMPal
Súdržnosť_ počiatočnášmyková
pevnosť (podÍa EN 998-2, príloha C)
Tabulková hodnota
[MPa]
Obsah
I%l
Reakcia na oheň - trieda
Nasiakavosť vodou [kg/m2.mino,s
Priepustnosť vodných par r - p
(tabulková hodnota podl'a EN 1745) [_
Tepelná vodivosť tr1q.6'
tabulková hodnota podra EN 1745

chloridov

[Wm.K]

Trvanlivosť (Zmrazovanie/rozmrazov.)
Ipočet cyklov]]
Uvolňovaní nebezpečných látok

Harmonizované technické
.
špecifikácie

10,0

>

>

0,3

s 0,10

A1

š 0'8

Ls/3s

EN998-2:2016

O,6L

P=SOo/o -

P=9O% - 0,66

>10
Víz bezpečnostný list výrobku

8' Parametre vtýrobku sú v zhode s deklarovanými parametřami uvedenými v tabulke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na vrýhradnú zodpovednosť v'ýrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene v'ýrobcu:
ing. Jiří Janota
Ved. útvaru kontroly kvality
Hranice, dne: 25. 01. 2019

