
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
v súlade s prílohou III Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 

 

pre výrobok Emcephob WM 
 

č. PT6730001 
 

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 
EN 1504-2: ZA.1a 

 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok 
umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 
ods. 4:  

Číslo výrobnej dávky: pozri obal výrobku 

 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s 
uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu 
výrobcu: 

Výrobok na ochranu povrchu – hydrofóbna impregnácia 
Ochrana proti vnikaniu (1.1) 

Regulácia vlhkosti  (2.1) 
Zvyšovanie odporu obmedzením obsahu vlhkosti (8.1) 

 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a 
kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:  

 
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

Am Kruppwald 1-8 
46238 Bottrop 

 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, 
ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: 

nerelevantné 

 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:  
       Systém 2+ 

(pre použitie v budovách a inžinierskych stavbách) 
 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na 
ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:   
     
     EN 1504-3, systém 2+: 

 
 
Oznámený subjekt Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität 
Karlsruhe (TH) identifikačné číslo 0754, vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného 
závodu a systému riadenia výroby, ako aj priebežný dohľad nad systémom 
riadenia výroby a posudzovanie a hodnotenie systému riadenia výroby podľa 
systému 2+  a vydal nasledovné:                                                                       



                         Certifikát zhody systému riadenia výroby 
0754-CPD-05-0796 

 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na 
ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: 

nerelevantné 
 
9. Deklarované parametre 
 

 
Základná charakteristika 

 
Vlastnosť 

Harmonizovaná 
technická 

špecifikácia 

Hĺbka prieniku Trieda II:≥ 10mm 

 
 
 

EN 1504-2:2004 

Absorpcia vody a odolnosť 
hydrofóbnych impregnácií proti 
alkáliám 

 

Absorpčný pomer 
<7,5% v porovnaní s 
neimpregnovaným 
skúšobným telesom 
<10% po ponorení do 
alkalického roztoku 

 

Rýchlosť sušenia Trieda I: >30% 

Úbytok hmotnosti po striedavom 
pôsobení mrazu a rozmrazovacích solí 

Strata hmotnosti o 20 
cyklov neskôr v 
porovnaní s 
neimpregnovaným 
skúšobným telesom 

Nebezpečné látky netestované 
 

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými 
vlastnostami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú 
zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.  

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  

Dr. Hans-Günter Seltmann 
vedúci odd. chemického vývoja a akosti 

(meno a funkcia) 
 
 

 
        Bottrop, dňa 03.04. 2013    ..... ...........................  
       (miesto a dátum vydania)                                                                (podpis) 
 
 

Príloha  
V súlade s čl. 6 (5) Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa k tomuto vyhláseniu 
o parametroch pripája karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 
1907/2006 (REACH), príloha II.  


