flg

Cement Hranice

s10

Prohlášení o vlastnostech (DoP)
č' 4-01459-03
Jedinečný kód vtýrobku
2' Typ v'ýrobku
1.

3' Zamýšlenépoužití

4' Výrobce
Kontaktní adresa uýrobce
5' Systém posuzování a ověřování
stálosti vlastností
5. oznámený subjekt
7.

Unimalt OSR 15
GP

- cs ll -

W"0 - Malta pro vnitřní a vnějšíštukovéomítky

EN998-I:2oÍ6

Vápenocementová štuková maltová směs pro ručnízhotovení
vnitřních a vnějších omítek. Nenívhodná pro použitína vlhké
(špatně zaizolované) zdivo, kde je nutno použítsanaění omítky
případně jiná řešení.
cement Hranice, akciová společnost
Hranice l_Město / Bělotínská 288
753 01 Hranice; lč 15504077
systém 4

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Reakce na oheň
[třída]
Absorpce
[kategorie]
Propustnost vodních par - p
(tab. hodn. dle EN
tPřídržnost - Způsob odtrhu (FP) [MPa]
Tepelná vodivost 116.6., [Wm.K]
dle EN 1745:2012 (tab. hodn.)
Pevnost v tlaku CS ll
[MPa]
Trvanlivost |Zmrazování | rozmrazování)

A1
W.0

vody

1sl3s

174s1

Nebezpečnélátkv

Harmonizované technické
specifikace

Vlastnost

Základní charakteristiky

>

0,10

-

(FP: B)

P=50% -

EN998-1:2016

0,6I

P=9o% - 0,66

>

1,5

|

Š5,0

NPD
Viz bezpečnostní list vrýrobku

8. Vlastnosti v'ýrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na vrýhradní odpovědnost vrýrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem uýrobce:
in8. Jiří Janota
Ved. útvaru kontroly a řízení kvality
Hranice, dne: 25. 01. 2019

l,r*.{
Í
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Cement Hranice
s10

Vyhlásenie o parametroch (DoP)
č. 4-01459-03
1. Jedinečný kód výrobku
2. Tvp
3. Zamýšl'ané použitia

4. Výrobca

Kontaktná adresa vrýrobcu
5. systém posudzovania

Unimalt OSR 15

- cs ll - W"0 _ Malta na vnútorné a vonkajšie štukovéomietky
EN998-1:2015
lde o vápennocementovú štukovúmaltovú zmes na ručné

GP

vyhotovenie vnútorných aj vonkajších omietok. Nie je vhodná
na použitie na vlhké (zle izolované) murivo, kde je nutné použiť
sanačnéomietky, prípadne iné riešenie.
cement Hranice, akciová společnost
Hranice l-Město / Bělotínská 288
753 01 Hranice ; lč ]-55o4o77
Systém 4

overovania nemennosti
parametrov vtýrobku
6. Notifikovaná osoba
a

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky
Reakcia na oheň
[triedal
Kapilárna nasiakavosťvodv Ikateeórial
Priepustnosť vodných par p
(tab. hodn. podťa EN 1745)
Í_
(
Prídržnosť- spósob odtrhu tP) [MPa]
Tepelná vodivosť tr1g.6' [Wm.K]
podl'a EN L745:2Ot2 (tab. hodn.)
Pevnosť v tlaku CS |l
IMPaI
(zmrazovanie/rozmrazovanie)
Trvanlivosť
Nebezpečnélátky

Harmonizované technické
špecifikácie

Parametre

A1
W.0
L5 l3s
>

0,10

-

(FP: B)

EN 998

- t:20L6

P=50% - O,6L
P=90% - 0,66

>

l,s

I

<

5,0

NPD
Pozri bezpečnostný list vrýrobku

8. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v tabulke.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na v'ýhradnú zodpovednosť vrýrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene vt/robcu:
in8. Jiří Janota
Ved. útvaru kontroly kvality
Hranice, dne: 25. 01. 2019
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4hP ň)

