
 

  

 
 

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

 
pre produkt EH130 PAGEL Krycí lak 

Finálne úpravy (povrchy) 

č. 520223 
 
1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku: 

EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 
 
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: 
Syntetické živice na vnútorné použitie. 

 
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 4 (na vnútorné použitie) 

 
7. V prípade vyhlásenia o zhode, ktoré sa týka stavebného produktu, ktorý je evidovaný v norme: 

nie je relevantné 
 
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 oheň Efl a) 

EN 13813:2002 

Uvoľnenie korozívnych látok SR 
Priepustnosť vody NPD 
Odolnosť voči vode ≤ AR1 
Súdržnosť spoja ≥ B1,5 
Odolnosť voči úderu ≥ IR4 
Zvuková izolácia NPD 
Absorpcia zvuku NPD 
Teplotná odolnosť NPD 
Chemická odolnosť NPD 
Nebezpečné látky NPD 

a) Podľa rozhodnutia komisie EU č.2010/85/EU z 9.2.2010 tento produkt spĺňa triedu reakcie na oheň E/E fl  bez ďalších 
testov. 

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) 


