
   
 

Vyhlásenie o parametroch  

Nr.: KUS_0413 

1.  Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  JFG_131094_012 

2.  Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 

výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4: 

STN EN 988 -1 

3.  Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 

technickou špecifikáciou: 

Cementová malta pre vyplnenie spojov medzi doskami AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

4.  Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa 
vyžaduje podľa článku 11 odsek 5:  

  AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau 
 

KNAUF Bratislava s.r.o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava  
Tel. +421 2 5824 0811, Fax +421 2 5363 1075, info@knauf.sk 

 

6.  Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 

uvádzajú v prílohe V:      

Systém 4 

7.  V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho  sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 

norma: Notifikovaná skúšobňa TŰV RHEINLAND LGA Bautechnik GmbH (0780) vykonala počiatočnú 

skúšku typu výrobku a  vydala skúšobný protokol č. BBBT 0860023-1 z dňa 4. 7. 2008 . Notifikovaná 

skúšobňa Prűfinstitut Hoch (1508) vykonal skúšku triedy reakcie na oheň a vydala klasifikačný protokol KB 

– Hoch 080519 z dňa 12.6.2008. Výrobca vykonáva neustály dohľad, posúdenie a potvrdenie WPK.   

 

9.  Deklarované parametre 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované technické 

špecifikácie 

Reakcia na oheň  A1 EN 13501-1 

Prídržnosť  0,3 N/mm
2
 –FP: B STN EN 998_1 

Vzlínavosť W1 STN EN 998_1 

Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary µ25 STN EN 998_1 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ10, dry) 0,93W/mK (stredná tab. Hodnota; 
P=50%) 

STN EN 998_1 

Trvanlivosť 
 (odolnosť proti zmrazovaniu 
a rozmrazovaniu) 

Hodnotenie založené na 
predpisoch platných v mieste 
zamýšľaného použitia malty 

STN EN 998_1 

 
Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa: 
Nie je relevantné 
 

10.  Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto 

vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  

Bratislava,  dňa 10.04. 2013 
(Miesto a dátum vydania) 
 



   
 

  
Ing. Juraj Slezák                                                                                   -------------------------------------- 
(Vedúci technického oddelenia)                                                                       (podpis)                                                      
 


