
 

 
 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

 
1. Druhový a obchodný názov výrobku:

BALKÓNOVÝ POTER RAPID
 
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu 
stavebného     výrobku: 

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou 
harmonizovanou technickou špecifikáciou

Cementový poterový materiál pre vnútorné a
 
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, 
ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5: 
 

EXCEL MIX CZ, s.r.o.

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

 
6. Systém alebo systémy posudzovania a
sa uvádzajú v prílohe V: 

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

Výrobca vykonal v súlade s harmonizovanou normou Počiatočnú skúšku 

 
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané 
európske technické posúdenie: 

 
9. Deklarované parametre 

Podstatné (základné) vlastnosti

Reakcia na oheň 
Priepustnosť vody 
Priepustnosť vodných pár 
Pevnosť v tlaku 
Pevnosť v ťahu za ohybu 
Odolnosť proti obrusu 
Zvuková izolácia 
Zvuková pohltivosť 
Tepelný odpor 

Odolnosť voči chemickému vplyvu 

Uvoľňovanie nebezpečných látok 
*NPD - hodnota nedefinovaná, KBÚ- Karta bezpečnostných údajov

 
 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
č. 49/2017 

1. Druhový a obchodný názov výrobku: 
 

BALKÓNOVÝ POTER RAPID 
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu 

Číslo šarže: viď obal výrobku 
 

Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou 
harmonizovanou technickou špecifikáciou: 

 
vnútorné a vonkajšie použitie, triedy CT-C20-F5-B0,5 

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, 
 

, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika.
IČ: 27607020 

kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie 
článku 12 ods. 2: 

Nebol ustanovený 

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako 

Systém 4 

parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 

súlade s harmonizovanou normou Počiatočnú skúšku typu výrobku v
interného systému FPC tab. 4 

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

Netýka sa 

Podstatné (základné) vlastnosti Vlastnosť 
Harmonizovaná 

A1fl podľa RK 96/603/ES
NPD  

 
 
 
    EN 13813
 
 
 
 

NPD 
C 20 
F 5 

NPD 
NPD 
NPD 
NPD 

NPD 

viď. KBÚ 
Karta bezpečnostných údajov 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu 

Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou 

B0,5 podľa EN 13813:2003 

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, 

republika. 

kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie 

overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako 

parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 

typu výrobku v systéme 4  podľa 

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

Harmonizovaná 
technická 

špecifikácia 
(WT) 

podľa RK 96/603/ES 

EN 13813:2003 



 

 
 

 
 
 
10. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na 
výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
 
 
 
Podpísal za a v mene výrobcu:   Daniel Pavelka, technický 
Velim dňa: 10.04.2017 
Podpis: 
 
 
 

 
 

sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na 
výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

Daniel Pavelka, technický riaditeľ 

sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na 


