
 

  

 
 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
podľa odseku III nariadenia (EU) č. 305/2011 

 
pre produkt R34 PAGEL Flexibilné lepidlá 

č. 280203 
 
1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku: 

EN 12004 C2 
 
2. Typy, šarže alebo sériové čísla alebo iné poznávacie znaky k identifikácii stavebného produktu  

podľa článku 11 odseku 4: 
číslo šarže: viď obal produktu 

 
3. Od výrobcu predpokladaný účel použitia alebo predpokladaný účel použitia stavebného 

produktu podľa vhodnej harmonizovanej technickej špecifikácie: 
Zušľachtené cementové lepidlo pre pokládku dlažby v exteriéri a interiéri. 

 
4. Meno, obchodné meno alebo značka a adresa výrobcu podľa článku 11 odseku 5: 

PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG 
Wolfsbankring 9 

45355 Essen, Nemecko 
 
5. Prípadne meno a adresu splnomocnenca, ktorý je poverený úlohami podľa článku 12 odseku 

2: 
nie je relevantné 

 
6. Systém alebo systémy k hodnoteniu a preskúšaniu vlastností stavebného produktu podľa 

dodatku  V: 
Systém 3 

Systém 4 (na použitie podľa triedy reakcie na oheň) 
 
7. V prípade vyhlásenia o zhode, ktoré sa týka stavebného produktu, ktorý je evidovaný v norme: 

Certifikované laboratórium Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, identifikačné číslo  0432, 
vykonalo zisťovanie typu produktu a posúdilo jeho parametre podľa systému 3 a vystavilo 

správu o teste: 220002756-03. 
 
8. V prípade vyhlásenia o zhode, ktoré sa týka stavebného produktu, pre ktorý bolo vydané 

európske technické osvedčenie: 
nie je relevantné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
9. Deklarované vlastnosti: 

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované 
technické špecifikácie 

Reakcia na oheń 1) E 

EN 12004:2007+A1:2012 

Súdržnosť spoja ako:  
 Počiatočná odtrhová pevnosť ≥ 1,0 N/mm2  
Životnosť súdržnosti spoja ako:  
 Odtrhová pevnosť po ponorení do vody ≥ 1,0 N/mm2 
 Odtrhová pevnosť po teplotných cykloch ≥ 1,0 N/mm2 
 Odtrhová pevnosť po rozmrazovaích cykloch ≥ 1,0 N/mm2 
Uvoľnenie nebezpečných látok NPD 

1)  Reakcia na oheň podľa CWFT z 9.2.2010. 
No Performance Determined (NPD) = žiadny ukazovateľ nie je stanovený 
 
10. Vlastnosti produktu podľa odsekov 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa 

odsekov  9. Zodpovedný za vyhotovenie tohto vyhlásenia o zhode je len výrobca podľa 
odseku 4. 

 
Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu od: 

 
 

Daniel Schempershofe, Laboratórne vedenie 
(meno a funkcia) 

 
 Essen, 01.07.2013 

(miesto a dátum vystavenia) (podpis) 


