PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
Podľa CPR EU 305/2011
číslo: C 2016 - 007
1. Jedinečný identiﬁkačný kód výrobku: FONDALINE 400 – FONDALINE 400 E
2. Zamýšľané použitie alebo plánované použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špeciﬁkáciou
podľa predpokladu výrobcu: Horizontálna izolácia proti vlhkosti základov stien
3. Meno, ﬁrma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:
Onduline SA, 35 rue Baudin, 92 300 Levallois Perret - France , Tel: +33 1 55 63 80 10, Fax: +33 1 41 34 30 54, www.onduline.com
4. Kde možno uplatniť, meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy v čl. 12 odsek (2):
Nevzťahuje sa
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov ako je uvedené v prílohe V:
Systém 2+ (okrem reakcie na oheň: systém 4)
6a. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
EN 13967:2012
Notiﬁkovaný orgán: vydané v Instytut Testowania - vykonala počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a riadenie výroby
(FPC) a priebežného dohľadu, posúdenia a hodnotenia FPC - číslo certiﬁkátu ZKP: 1023-CPR-0403F
6b. Európsky dokument pre posudzovanie: Nevzťahuje sa
Európske technické posúdenie: Nevzťahuje sa
7. Vlastnosti uvedené v prehlásení:
Základné charakteristiky
Vodotesnosť
Odolnosť pri statickom zaťažení

Jednotka

Vlastnosti

-

vyhovuje pri 2 kPa

kg

20

Odolnosť proti pretrhnutiu pozdľžny smer

N

NPD

Odolnosť proti pretrhnutiu priečny smer

N

NPD

Odolnosť spoja proti šmyku v ťahu
Odolnosť proti nárazu
Trvanlivosť - vodotesnosť po umelom stárnutí
Pevnosť v ťahu pozdľžny/priečny smer

N/50 mm

NPD

mm

NPD

-

Vyhovuje

N/5 cm

NPD

Predľženie pozdľžny/priečny smer

%

NPD

Reakcia na oheň

-

Trieda F

Trvanlivosť - vodotesnosť po kontakte s chemickými látkami

-

Vyhovuje

Nebezpečné látky

-

NPD

Príslušná technická
dokumentácia

EN 13967:2012

*NPD žiadny ukazovateľ nie je stanovený

8. Prípadná Technická Dokumentácia a/alebo Špeciﬁcká Technická dokumentácia: NIE
Vlastnosť výrobku identiﬁkovaného vyššie je v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach je vydané
v zhode s nariadením (EÚ) číslo 305/2011 a je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.
Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Christophe ROHART
R&D Director
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