
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

Podľa prílohy III nariadenia (EU) č. 

305/2011 pre výrobok Nafufill KMH 

č. IN4400000 

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 1504-7: 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:

Produkt pre ochranu výstuže proti korózii 
Ochrana výstuže pomocou aktívneho náteru (11.1) 

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 

462 38  Bottrop 
Nemecko 

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 pri inžinierskych stavbách) 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa
vzťahuje harmonizovaná norma:

EN 1504-3, systém 2+: 

Notifikovaná osoba Ústav na skúšanie materiálov a výskumný ústav Karlsruhe 
(MPA Karlsruhe), identifikačné číslo 0754, vykonala 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-CPR-15-0412 

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

nerelevantné 

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizovaná 

technická 
špecifikácia 

Ochrana proti korózii vyhovuje 
EN 1504-7:2006 Nebezpečné látky EN 1504-3, odstavec 5.4 

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

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

  Bottrop, 12.09.2018 

Dr.Hans-Günter Seltmann 
Vedúci oddelenia vývoja a kontroly akosti 

Príloha  
Podľa článku 6 (5) nariadenia (EU) č. 305/2011 je k danému prehláseniu 
o vlastnostiach priložený bezpečnostný list podľa nariadenia (EU) č.1907/2006
(REACH), príloha II.


