
 

  

 
 

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

 
pre produkt O2A PAGEL Hydrofobizácia 

č. 630102 
 
1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku: 

EN 1504-2: ZA.1a 
 
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: 
Produkty na povrchovou ochranu – Nátěry 

Ochrana vůči průsakům (1.1) 
Kontrola vlhkosti (2.1) 

Zvyšování odolnosti (8.1) 
 
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 2+ (na použitie v budovách a na inžinierskych stavbách) 

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

EN 1504-2, systém 2+: 
Úradne poverené miesto KIWA Polymerinstitut, Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wicker, 

identifikačné číslo 1119, zabezpečilo prvotnú inšpekciu podniku a kontroly výroby v závode 
ako aj priebežný dozor, posúdenie 

 a ohodnotenie kontroly výroby v závode podľa systému 2+ a následne vydalo: 
Vyhlásenie o zhode kontroly výroby v závode, 

číslo vyhlásenia 0921 – CPD – 2035 
 
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 

Hĺbka prieniku Trieda II: ≥ 10 mm 

EN 1504-2:2004 

Absorpcia vody a odolnosť voči 
alkalickým zložkám 

absorpčný pomer < 7,5% v 
porovnaní s neimpregnovaným 
povrchom < 10% po ponorení v 
alkalickom roztoku 

Pomer vysúšania pri hydrofóbnej 
impregnácii Trieda I: > 30 % 

Úbytok hmotnosti po striedavom 
pôsobení mrazu a rozmrazovacích 
solí 

na impregnovanom povrchu musí 
nastať najskôr o 20 cyklov neskôr 
ako na neimpregnovanom povrchu 

Uvoľňovanie nebezpečných látok NPD 
1) Hodnota v závorkách je nejnižší povolená. 
No Performance Determined (NPD) = Není definováno 
 
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) 


