PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH
Podľa CPR EU 305/2011
číslo: T 2017-001
1. Jedinečný indentiﬁkačný kód výrobku: ONDUTISS STRONG
2. Zamýšľané použitie alebo plánované použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špeciﬁkáciou
podľa predpokladu výrobcu: Podkladová vrstva pre skladanú strešnú krytinu - bitúmenová membrána zosilnená polyesterovým
nosičom, jedna strana potiahnutá oxidovanou asfaltovou hmotou a chránená TNT vrstvou.
3. Meno, ﬁrma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článok 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 CPR, príloha V:
System ÉMI Építésϋgui Minőségellenőrző Non-Proﬁt Llc. notiﬁkovaný orgán: 1415, vykonal počiatočné skúšky v rámci systému
3 a vydal skúšobnú správu M-3064/2011
6a. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
EN 13859-1:2010
6b. Európsky dokument pre posudzovanie: Nevzťahuje sa
Európske technické posúdenie: Nevzťahuje sa
7. Vlastnosti uvedené v prehlásení:
č.

Základné charakteristiky

Vlastnosti

Jednotka

1. Reakcia na oheň

NPD

-

2. Odolnosť proti prenikaniu vody

W1

Trieda

Odolnosť proti prenikaniu vody po umelom stárnutí
3. Prenos vodných pár
Ohybnosť pri nízkych teplotách

W1

Trieda

NPD

m2 s Pa/kg

-15

°C

4. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom a priečnom smere

300/250 (-20%)

N/50 mm

5. Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom a priečnom smere po umelom stárnutí

250/150 (-20%)

N/50 mm

35/35 (-15%)

%

6. Natiahnutie v pozdĺžnom / priečnom smere
7. Natiahnutie v pozdĺžnom / priečnom smere po umelom stárnutí
8. Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)
9. Nebezpečné látky

30/30

%

100 (-30%)

N

NPD

-

Harmonizovaný
Štandard

EN 13859-1:2010

*NPD žiadny ukazovateľ nie je stanovený

8. Prípadná Technická Dokumentácia a / alebo Špeciﬁcké Technické dokumentácie: 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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