
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH  

podľa Prílohy Ill nariadenia (EU) č. 

305/2011 

 pre produkt ombran ASP 

č.PT 4714070 

1.  Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 

EN 1504-2: ZA.1e 

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

výrobku podľa čl. 11 odst. 4: 

číslo šarže: viď. obal produktu 

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou 

špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu: 

Hydroizolačná suspenzia na báze cementu 

s vysokým stupňom odolnosti proti síranom  
Regulácia vlhkosti (2.2) 

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 odst. 5: 

MC-Bauchemie Muller GmbH & Co. KG Am 

Kruppwald 1-8 

46238 Bottrop 

5. Prípadné meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na 

úlohy  uvedené v čl. 12 odst. 2: 

nie je relevantná 

6. Systém alebo systémy posudzované a overované stálosťou vlastností stavebného výrobku, ako je 

uvedené v prílohe V: 

Systém 2+ 

(pre použitie v budovách a  inžinierskych stavbách) 

7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 

harmonizovaná norma: 

EN 1504-2, systém 2+: 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Hodnota v zátvorkách je minimálna povolená hodnota pre  jednotlivé merania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Harmonizovaná 

Základná charakteristika Vlastnosť technická 

    špecifikácia 

Priepustnosť pre vodnú paru Trieda I 
 

 

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

Priľnavosť pri tepelnej zlučiteľnosti  ≥ 1,0 (0,7)1) N/mm2   

Oznámený subjekt Institut fůr Massivbau und Baustofftechnologie Universitat Karlsruhe (TH), 

identifikačné číslo 0754, uskutočnil počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a riadení výroby, ako aj  

priebežný dozor, posúdenie a hodnotenie riadenia výroby podľa systému 2+ a vydal: 

Certifikát o zhode riadenia výroby 

0754-CPD-14-0796 

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske 

technické posúdenie: 

nie je relevantné 

9. Vlastnosti uvedené v prehlásení 

10. Vlastnosti výrobku, špecifikovaného v bodoch 1 a 2, sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v bode 9. Toto 

prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Podpísané za výrobcu a jeho menom: 

Bottrop, 23.03.2016 

Dr. Hans-Gunter Seltmann 

Vedúci oddelenia vývoja a kontroly akosti 

Príloha 

Podľa článku 6 (5) nariadenia (EU) č. 305/2011 je k tomuto prehláseniu o vlastnostiach priložený 

bezpečnostný list podľa nariadenia (EU) č. 1907/2006 (REACH), príloha lI. 


