
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
 

 
pre výrobok Nafuflex Basic 2 

 

 
č. CC3313091 

 
 
 

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 
 

EN 15814;PMB – CB2, W2A, W2B, C2A 

 

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

 

        Bitúmenová hydroizolačná hmota na báze polymérov (PMB) pre   

        hydroizoláciu spodnej stavby 
 

 

3. 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 

 

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

Systém 3 
Systém 3 pre správanie pri požiari 

 
5. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý 

sa vzťahuje harmonizovaná norma:   
     
     EN 15814:2012 

  Notifikovaná skúšobňa: 
                              
                                      Notifikovaná skúšobňa materiálu a výskumný  ústav   
                                     (MPA Nordrhein - Westfalen) identifikačné číslo 0432   
        
        
       Správanie pri požiari: (MPA Nordrhein - Westfalen) identifikačné číslo 0432  
 
 
 
 



 
 
6. Deklarované parametre 
 

 
Základná charakteristika 

 
Vlastnosť 

Harmonizovaná 
technická 

špecifikácia 

vodotesnosť trieda W2A 

 
 
 

EN 15814:2012 

schopnosť preklenutia trhlín 
 

trieda CB2 

odolnosť proti vode žiadne sfarbenie vody 
žiadne rozpustenie 
výstužnej tkaniny 

ohybnosť pri nízkych teplotách bez trhlín 

rozmerová stálosť pri vysokých 
teplotách 

bez skĺzavania a 
stekania 

správanie pri požiari trieda E  

pevnosť v tlaku trieda C2A  

trvanlivosť vodnej nepriepustnosti 
a správania pri požiari 

splnené  

 

 

7. Vlastnosti výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými 
vlastnosťami 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 01.08. 2018    ..... ...........................  
       (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.  


