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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 

č. 8282 

podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 pro produkt 

Servoplan E 600 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  

EN 13813 CT-C45-F7 

2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků 

podle čl. 11 odst. 4: 

Číslo šarže: viz obal produktu 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou 

harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 

Cementový litý potěr pro podlahové konstrukce v interiéru 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: 

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG 

Wolf-Hirth-Str. 2 

73730 Esslingen 

5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly 

uvedené v čl. 12 odst. 2: 

není relevantní 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je 

uvedeno v příloze V: 

Systém 3 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 

harmonizovaná norma: 
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Autorizovaná osoba MPA Stuttgart, identifikační číslo 0672, provedl typovou zkoušku produktu z 

hlediska klasifikace podle EN 13813 a vydal:  

zkušební protokol 9027657/ki-14/PB/Sgm 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno 

evropské technické posouzení: 

není relevantní 

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení  

Základní charakteristiky Splňuje požadavky na zařazení do třídy Technická specifikace podle normy 

Chování při požáru Třída AL fl EN 13813:2002 

Uvolňování korozivních látek CT EN 13813:2002 

Propustnost vody NPD EN 13813:2002 

Propustnost vodní páry NPD EN 13813:2002 

Pevnost v tahu za ohybu C45 EN 13813.2002 

Pevnost v tlaku F7 EN 13813:2002 

Odolnost proti otěru NPD EN 13813:2002 

Pohlcování hluku NPD EN 13813:2002 

Útlum kročejového hluku NPD EN 13813:2002 

Tepelná izolace NPD EN 13813:2002 

Chemická odolnost NPD EN 13813:2002 

Emise EC1 plus R ISO 16000 

 

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto 

prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

 

Výrobce Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG 

Dr. Matthias Hirsch 

- technický ředitel - 

Esslingen,  únor 2015 

 


