
   

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

v súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011 

 
pre výrobok MC-DUR 3500 F 

 
č. PT5612000 

 
1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku:  

 
EN 1504-2: ZA.1d, ZA. 1e a ZA. 1f  
EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR10 

 
2. Číslo typu, šarže alebo sériové číslo či iné označenie na identifikáciu stavebného výrobku podľa 

čl. 11 odst. 4:  

 
číslo šarže: pozri obal výrobku 

 
3. Účel/účely použitia stavebného výrobku stanovené výrobcom v súlade s použiteľnou 

harmonizovanou technickou špecifikáciou:  

 
EN 1504-2  

Výrobok na povrchovú ochranu – náter  
Ochrana proti vnikaniu (1.3)  

Regulácia vlhkosti (2.2)  
Fyzikálna odolnosť (5.1)  

Zvýšenie odporu obmedzenia obsahu vlhkosti (8.2) 

 
EN 13813  

                             Živicová  poterová malta  
 
 
 

 
4. Názov, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 

odst. 5:  

 
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  

Am Kruppwald 1-8  
46238 Bottrop 

 
 
 
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa 

vzťahuje na úlohy uvedené v čl. 12 odst. 2:  

 
irelevantné 

 
6. Systém alebo systémy na hodnotenie a kontrolu výkonnej odolnosti stavebného výrobku podľa 

prílohy V:  



   

EN 1504-2:  
Systém 2+  

(pre použitie v budovách a u inžinierských stavieb) 

 
EN 13813:  

Systém 4  
(pre použitie v budovách) 

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

harmonizovaná norma:  

 
EN 1504-3, systém 2+:  

Notifikovaná inštitúcia Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe 

(TH), identifikačné číslo 0754, vykonala počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a systéme 

riadenia výroby, ako aj priebežný dozor, posúdenie a hodnotenie riadenia výroby podľa 

systému 2+ a vydal: 
 

Certifikát zhody systému 

riadenia výroby 0754-

CPD-05-0796 

 
EN 13813, Systém4: - 

 

 
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo 

vypracované európské technické posúdenie:  
 

irelevantné 
 
9. Deklarované parametre 

 
Tabuľka 1: Parametre podľa EN 1504-2 

 
  Harmonizovaná 

Základná charakteristika Vlastnosť technická 

  špecifikácia 
   

Pevnosť v tlaku Trieda II (≥ 50 N/mm2)  

Odolnosť proti oderu < 3000 mg  
   

Priepustnosť oxidu uhličitého sD > 50 m  
   

Priepustnosť pre vodnú paru Trieda II  
   

Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej 
fáze w < 0,1 kg/m2 h0,5 EN 1504-2:2004 

Priľnavosť pri tepelnej zlúčiteľnosti ≥ 1,5 (1,0)1) N/mm2  

Odolnosť proti úderu Trieda II (≥ 10 Nm)  
   

Reakcia na oheň Trieda Efl  
   

Nebezpečné látky EN 1504-2, odstavec 5.3   
1) Hodnota v zátvorkách je minimálna povolená hodnota pre  jednotlivé merania. 



   

Tabuľka 2: Parametre podľa EN 13813 
 
  Harmonizovaná 

 

Základná charakteristika Vlastnosť technická 
 

  špecifikácia 
 

    

Reakcia na oheň Efl
a)  

 

Uvolňovanie korozívnych látok SR  
 

  

EN 13813:2002 

 

Odolnosť proti obrusu v triedach BCA AR1 
 

    

Adhézna pevnosť v ťahu B1,5  
 

    

Dynamická odolnosť IR10  
  

a) V súlade s uznesením komisie 2010/85/EU z 9.2.2010 spĺňa výrobok triedu požiaru E bez potreby vykonania skúšky.  
 

 
10. Výkon výrobku podľa bodu 1 a 2 zodpovedá deklarovanému výkonu podľa bodu 9. Za 

vypracovanie tohto  vyhlásenia  o výrobku zodpovedá výlučne výrobca uvedený v bode 4.  

 

Za výrobcu a v jeho mene je podpísaný:  

 
Bottrop, 17.08.2016 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. Hans-Günter Seltmann  
vedúci odd. chemického vývoja a kontroly kvality 

 
Príloha  
V súlade s  článkom 6 (5) nariadenia (EU) č. 305/2011 sa k tomuto vyhláseniu o 

vlastnostiach pripája karta  bezpečnostných údajov podľa nariadenia (EU) č. 1907/2006 

(REACH), príloha II. 

 


