
 
 
 

                                             

(305/2011/EU) 

Prohlášení o vlastnostech 

výrobku 

- 

č. 14783 .13EWB002 

 
č. 14783.13EPP002 

   

1. Jedinečný identifikační kód 

výrobku: 

NedZink-NATUREL  

lesklý válcovaný titanzinek EN 988 

NedZink-NOVA/NedZink-NOIR 

předzvětralý titanzinek EN 988 
2. Typ, výrobní číslo nebo jakýkoli jiný 

prvek identifikace stavebního výrobku 

podle čl. 11 odst. 4: 

Na všechny výrobky se aplikuje označení v souladu s ustanoveními normy 

EN 988. 

Všechny výrobky jsou označeny jedinečným číslem výrobní šarže. 

3. Předpokládané použití nebo 

použití výrobku v souladu s platnou 

technickou specifikací výrobce: 

Lesklý válcovaný tittanzinek pro 

střešní a fasádní krytiny/obklady 

Předzvětralý tittanzinek pro 

střešní a fasádní krytiny/obklady 

4. Jméno, registrovaný obchodní 

název nebo registrovaná ochranná 

známka a kontaktní adresa výrobce 

podle čl. 11 odst. 5: 

NedZink B.V. 

Hoofdstraat1 

6024 AA Budel-Dorplein 

Nizozemsko 
5. Jméno a kontaktní adresa 

zplnomocněného zástupce, jehož 

mandát se týká úkolů uvedených v 

čl. 12 odst. 2: 

Nepoužívá se 

6. Systém nebo systémy posuzování 

a ověřování vlastností stavebního 

výrobku podle přílohy č. 5: 

AVCP System 4 

7. Činnost dotyčného subjektu podle 

harmonizované normy: 

Nevztahuje se 

8. Činnost Evropského orgánu 

pro technické posuzování: 

Nevztahuje se 

9. Deklarované vlastnosti odpovídají normě EN 14783:2013 

Základní charakteristiky Vlastnosti/hodnoty Vlastnosti/hodnoty 

Trvanlivost/odolnost Zn Zn 

Rozměrové změny 22 X 10-6 K-1 22 X 10-6 K-1 

Reakce na oheň 
Třída A1 

(EN 13501-1 (96/603/EC)) 

Třída A1 

(EN 13501-1 (96/603/EC)) 

Vlastnosti při požáru 
Třída BRooF 

(EN 13501-5 (2000/553/EC)) 

Třída BRooF 

(EN 13501-5 (2000/553/EC)) 

 
 
 
Uvolňování nebezpečných látek 

Materiály v produktu neobsahují ani 

neuvolňují žádné nebezpečné látky v 

hodnotách, které by přesahovaly 

maximální hodnoty uvedené ve 

stávajících evropských normách nebo 

v jakýchkoliv národních pravidlech. 

Materiály v produktu neobsahují ani 

neuvolňují žádné nebezpečné látky v 

hodnotách, které by přesahovaly 

maximální hodnoty uvedené ve 

stávajících evropských normách nebo 

v jakýchkoliv národních pravidlech. 

Propustnost vodní páry a vzduchu Splňuje Splňuje 

Propustnost vody Splňuje Splňuje 

 

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech č. 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě č. 

9. Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4. 

 

Podepsán jménem výrobce: 
 

Marco Jeurninck 

m a n a ž e r  k v a l i t y   

 
Budel-Dorplein, 6. ledna 2016  

 

 

 


