PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s přílohou III nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011
ve znění pozdějšího předpisu EU č. 574/2014
pro produkt “MasterTop P 687WAS”

č. 168707

1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

2.

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou
technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Syntetická pryskyřice pro použití v interiéru:
Dvousložkový, bezrozpoštědlový, vodouředitelný, epoxidový vodivý lak

3.

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
Systém 4 pro použití v interiérech
Systém 3 pro reakci na oheň
Systém 1 pro německé technické posouzení emisí

5.

Harmonizovaná norma:
EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4

6.

Oznámený subjekt:
Pro reakci na oheň:
MPA Dresden (0767)
Pro emise těkavých látek:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)

7.

Vlastnosti uvedené v prohlášení - vlastnosti jsou stanoveny v systému MasterTop 1324 AS:

Základní charakteristiky
Reakce na oheň

Vlastnosti

Cfl-s1

Uvolňování korozivních látek
Propustnost vody
Odolnost proti obrusu
Přídržnost
Odolnost proti rázu
Zvuková izolace
Zvuková pohltivost
Tepelný odpor
Odolnost proti chemickému vlivu
Skluznost (DIN 51130:2014)
Emisní vlastnosti (DIN EN 13813: 2003-1)

Systém
posuzování
a ověřování
stálosti
vlastností
systém 3

SR
NPD
≤ AR1
≥ B1,5
≥ IR4
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
AgBB splňuje

systém 4

systém 1

NPD: žádný ukazatel není stanoven
8.

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Příslušná technická dokumentace pro reakci na oheň:
č. 20140297-13, 20140297-14, 20140297-15
Příslušná technická dokumentace pro emise těkavých látek:
Z-156.605-910
Splňuje požadavky:

Cfl – s1
AgBB splňuje, AFSSET splňuje, A+ tř.

Harmonizované
technické
specifikace

EN 13813:2002

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o
vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného
výše.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Gwénaël Jan
Product manager
Performance Flooring Europe
Kaisten, 12.02.2015

Přílohy:
Technické listy pro použití na stavbách (systémové skladby odpovídající technickým listům)

