Stanovisko č. DB_01_2017
že výrobok nepodlieha technickému posudzovaniu
a následnému posudzovaniu parametrov
Výrobok:
PUR Peny
Typy výrobku:
• Pištoľová pena MEGA 70
• Zimná pištoľová pena MEGA 70
• Nízkoexpanzná pena
• Nízkoexpanzná pena Winter
• Maxi pištoľová pena 66
• Zimná maxi pištoľová pena 66
• Pištoľová pena
• Pištoľová pena do -15 °C
• Multi Kleber
• Multi Kleber Winter
• Maxi trubičková nízkoexpanzná pena
• Zimná maxi trubičková nízkoexpanzná pena do – 15°C
• Montážna pena
• Zimná pištoľová pena do -10°C
• Zimná pena do – 15°C
• Rýchlomontážna 2K pena
• Pružná 3D pena
• Maxi 750
• Rýchla 2K pena EXPRES
• Maxi 870
• Studniarska pena
• Zimná studniarska pena do -15 °C
• Kanalizačná pena
• Zimná kanalizačná pena do -15°C
• Inštalačná pena
• Smart Kleber
• Pištoľová pena TermoBrik DRY system
• Trubičková pena letná TermoBrik DRY system
• Trubičková pena zimná TermoBrik DRY system

Polyuretánové lepidla pre lepenie EPS:
• Thermo Kleber, Thermo Kleber WINTER, Thermo Kleber ROOF, Thermo Kleber ROOF WINTER,
Thermo Kleber WOOD, Thermo Kleber B1, Thermo Kleber MAXI

Výrobky sa uvádzajú na trh aj pod obchodným názvom:
Red Line, Silver Line, Gold Line, Green Line, DISTYK, DISTYK modrý, PP Line, PROBY, ASAS -EMPORIO,
SOAS, Hornbach, ProGold, Extherm, Stavmat Stavebniny, TermoBRIK

Predajca:

Den Braven SK s.r.o.
Polianky 17
844 31 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35740141
IČ DPH: SK2020211149

Účel a spôsob použitia výrobkov:
Výrobky sa používajú na tesnenie pripojovacích škár okien a dverí, vyplňovanie a tesnenie dilatačných
škár, otvorov, dutín, drážok a prasklín, tesnenie spojov betónových studničných skruží, potrubných
a káblových prechodov cez steny a stropy a lepenie parapetných dosiek. Môžu sa rezať, brúsiť,
natierať a omietať. Lepenie tepelnoizolačných dosiek.

Naše stanovisko k uvedeným výrobkom je nasledujúce:
Tieto výrobky nepodliehajú technickému osvedčovaniu a následnému preukazovaniu zhody, ak sa
používajú v súlade s uvedeným účelom a spôsobom použitia.

Odôvodnenie:
Výrobky svojim charakterom nezodpovedajú výrobkom uvedeným v prílohe č.1 vyhlášky Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje
zoznam skupín stavebných výrobkov a systém posudzovania parametrov.
Podpísal za a v mene výrobcu
Ing. Kamila Moráveková
Výkonná riaditeľka
V Bratislave dňa 18.12.2017

