Prohlášení o vlastnostech
dle přílohy III Nařízení EU č. 305/2011
BauPVO čl. 36 a čl. 37
– Nařízení o stavebních výrobcích –

Pro systémové komponenty gabolith pro podlahové vytápění gabotherm®
1. J
 ednoznačný identifikační kód výrobku:
Systémové komponenty pro cementové potěry EN 13813-2002
2. O
 značení typu, šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11 odst. 4:
Číslo šarže Z3 – datum je na směrné receptuře na obalu
3. V
 ýrobcem určený účel použití nebo účely použití dle aplikovatelné harmonizované technické specifikace:
Cementové potěry-přísady jako systémové komponenty pro výrobu topných potěrů dle směrné výrobní receptury gabolith CT-C ≥ 20-F ≥ 4
4. N
 ázev, registrovaný obchodní název nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce dle článku 11 odstavec 5:
Wolf Česká republika s.r.o.
Rybnická 92
634 00 Brno
5. P
 řípadně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úkoly dle článku 12 odstavec 2:
odpadá
6. S
 ystém nebo systémy hodnocení a kontroly stability výkonu stavebního výrobku dle přílohy V:
Systém 4
7. V
 případě Prohlášení o výkonu, které se týká stavebního výrobku, který je zahrnut v harmonizované normě:
není relevantní
8. V
 případě Prohlášení o výkonu, které se týká stavebního výrobku, pro nějž bylo vystaveno Evropské technické posouzení:
není relevantní
9. Deklarovaný výkon
Důležité znaky malty na potěry

Výkon

Tlaková pevnost

Po 28 dnech: C 20

Pevnost v tahu za ohybu

Po 28 dnech: F4
Zkušební směs – výrobní receptura

EN 13892-2:2002

Hořlavost

Třída Afl

CWFT – DIN 18560-1:2009

Nebezpečné látky

NPD *

Zkušební směs – výrobní receptura

Harmonizovaná technická specifikace
EN 13892-2:2002

* NPD: No Performance Declared (žádný ukazatel není stanoven)
10. V
 ýkon výrobku dle čísel 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu dle čísla 9. Za vystavení tohoto prohlášení o výkonu je
zodpovědný pouze výrobce dle čísla 4.
Systémové komponenty přísada do potěru pro cementové potěry CT-C ≥ 20-F ≥ 4

V Brně dne 31. 8. 2017
Jménem společnost Wolf Česká republika s.r.o. podepsán: Ing. Ramon Haás, jednatel společnosti

Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno
gabotherm@wolfcr.cz, www.podlahovetopeni.cz

