PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 15-086-13
1
Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13967:2012 Hydroizolační pásy a fólie – plastové a pryžové
parozábrany
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Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek
umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Nopova fólie 500
na obalu výrobku

3

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku
v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou
specifikací podle předpokladu výrobce:

Ochrana před pronikáním vodních par do střešní konstrukce

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní
adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Den Braven Czech and Slovak, a.s.
Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic
IČO: 26872072
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

5

Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce,
jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nebyl ustanoven

6

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti
vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:

4

7
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního
výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Systém 2+
č. 1454, INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA
SKALNEGO
Biuro Certyfikacji i Aprobat Technicznych, Al. W. Korfantego 193 A,
40-157 Katowice, Polsko
Počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby

provedl
a vydal
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Průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby v systému 2+
Certifikát systému řízení výroby č. 1454-CPD-1008

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního
výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Netýká se

vydal
na základě

Netýká se
Netýká se
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Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky

Střední hodnota

Reakce na oheň

E

Vodotěsnost

Pevnost spoje
Největší tahová síla v podélném směru
Největší tahová síla v příčném směru
Tažnost v podélném směru
Tažnost v příčném směru
Odolnost proti protrhnutí v podélném směru
Odolnost proti protrhnutí v příčném směru
Odolnost proti statickému zatížení

vodotěsný při tlaku 2kPa
h=200 mm bez perforace
(metoda A)
h=350 mm bez perforace
(metoda B)
NPD
350 [N/50 mm]
320 [N/50 mm]
25%
15%
400 N
400 N
vyhovuje při 20 kg

Trvanlivost po umělém stárnutí
Trvanlivost v alkalickém prostředí

vyhovuje při 2kPa
vyhovuje při 2kPa

Nebezpečné látky

NPD

Odolnost proti nárazu – vyhovuje při
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Tolerance

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9).
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager
V Úvalně dne 1.7.2013

Harmonizovaná technická
specifikace

EN 13967:2012

