BPS HYDROFOB
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Č. 2301/2015
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku
EN 1504-2: T3 // 2
2. Zamýšlané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatnitelnou
harmonizovanou technickou specifikáciou
Výrobok na ochranu povrchu betónových konštrukcií,
hydrofobizujúca impregnácia podľa EN 1504-2: 2004

3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná
adresa výrobcu podľa čl 11 ods. 5.
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1
280 02, Kolín – Zibohlavy
Czech Republic
4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, kterého
splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2.
Netýka sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemenosti parametrov stavebného
výrobku, jako sa uvádzaju v prílohe V:
Systém 2+
6. Harmonizovaná technická specifikácia a notifikovaná osoba
Harmonizovaná technická specifikácia: EN 1504 – 2: 2004
Notifikovaná osoba: Notifikovaný orgán č. 1020 - Technický a skúšobný ústav stavebný Praha,
sp so sídlom Prosecká 811 / 76a, Praha 9 vykonal počiatočné inšpekciu výrobne a kontroly
výroby vo výrobnom závode aj priebežného dohľadu, posudzovania a schvaľovania
vnútropodnikovej kontroly výroby v súlade so systémom 2+ a vydal: Certifikát riadenia
výroby číslo 1020 - CPR - 010031829 .
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7. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované
technické specifikacie

Hlbka vniku
Nasiakavosť vodou a
odolnosť proti alkaliám

Trieda I: < 10 mm
Absorpčný koeficient <7,5% v
porovnaní s neupraveným
skúšobným telesom

EN 1504-2
EN 1504-2

Koeficient rýchlosti
vysúšania hydrofobizujúcej
impregnácie
Nebezpečné látky

8.

Absorpčný koeficient < 10%
Po ponorení do alkalického
roztoku
Trieda I: > 30%

EN 1504-2

Zhoda s 5.3

EN 1504-2

Príslušná technická dokumentácia a / alebo špecifická technická dokumentácia (čl. 36 - 38
nariadenia (EÚ) č.305 / 2011)
Netýka sa

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto
vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú
zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Bc. Martin Váša, výrobný riaditel
Zibohlavy, 31.3.2015
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(místo a datum vydání)

(podpis)
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