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1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Betonová krytina a doplňky (EN 490)

2. Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo,
nebo jakýkoliv jiný výrobek umožňující identifikaci
stavebního výrobku, jak je požadováno dle
článku II odst. 4:

Mediterran Coppo (T EN 490 IL-45 RF 300-396-4,5)

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku, které
uvádí výrobce v souladu s uplatnitelnou
harmonizovanou technickou specifikací:

Skládaná betonová střešní krytina šikmých a strmých střech

4. Jméno, registrované obchodní jméno nebo
registrovaná ochranná známka a kontaktní 		
adresa výrobce, jak je vyžadováno dle čl. 11 odst. 5:

Mediterrán Magyarország Kft.
Tompa u. 10, 7754 Bóly, Maďarsko

5. V případě potřeby jméno a kontaktní adresa
zplnomocněného zástupce, jehož zplnomocnění
zahrnuje úkoly vymezené ve článku 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování
neměnnosti parametrů stavebního výrobku,
jak jsou uvedeny v příloze V:

systém 3

7. V případě prohlášení o parametrech týkajících se
stavebního výrobku, na který se vztahuje
harmonizovaná norma:
Protokol o zkouškách č. 40-13-0281 ze dne 27.06.2013,
Skúšobné laboratorium TSUS, pracovisko Nitra,
Braneckého 2, 949 01 Nitra, - systém 3
P 40-13-0280
8. V případě prohlášení o parametrech týkajících se
stavebního výrobku, na který byl vypracován evropský
technický posudek:

není relevantní

9. Deklarované parametry:
Podstatné vlastnosti

Parametry

Harmonizované
technické specifikace

Rozměry

330x420 mm

EN 490:2011

Hmotnost

4,5 kg/ks

EN 490:2011

Prosákavost

>20 hodin

EN 490:2011

Mrazuvzdornost

požadavek splněn

EN 490:2011

Reakce na oheň

A1

EN13501 -1:2007

Mechanická odolnost

>2 000 N

EN 490:2011

Odchylky rozměrů

požadavek splněn

EN 490:2011

10. Parametry výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými parametry v bodě 9.
Toto prohlášení o parametrech je vydáno na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Za vydání této dokumentace je zodpovědný výrobce uvedený v bodě 4.

Ve Bóly dne 01.01.2015

Gódi Attila, konateľ

jméno, příjmení, funkce a podpis

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

