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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011 a 574/2014 

NIV 160; 024/2015 

 

1. Druhový a obchodný názov výrobku: weberfloor 4160 

 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 

výrobku:  NIV 160 

 

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):  

EN 13 813:2002 

 

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:  

Cementový poterový materiál pre vnútorné použitie na stavbách 
typ CT-C30-F7 

 

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:  

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 

Smrčkova 2485/4,  180 00 Praha 8 

www.weber-terranova.cz 

 

6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:  

.....................................................................................................................................................................................  

 

 

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:  

systém 4 

 

 

 

http://www.weber-terranova.cz/
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8. Deklarované parametre  

Podstatné vlastnosti1) Parametre1) Protokol o skúške, výpočte a pod.2) 

Reakcia na oheň A1 fl EN 13 813 

Uvoľňovanie nebezpečných látok CT EN 13 813 

Priepustnosť vody NPD EN 13 813 

Priepustnosť vodnej pary NPD EN 13 813 

Pevnosť v tlaku C30 EN 13 813 

Pevnosť v ťahu za ohybu F7 EN 13 813 

Prídržnosť NPD EN 13 813 

Odolnosť proti obrusu NPD EN 13 813 

Zvuková izolácia NPD EN 13 813 

Zvuková pohltivosť NPD EN 13 813 

Tepelný odpor NPD EN 13 813 

Odolnosť proti chemickému vplyvu NPD EN 13 813 

Vlastnosti výrobku sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v tabuľke. Toto vyhlásenia o parametroch je v súlade 

s nariadením (EU) č. 305/2011.Vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 

 

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:  

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

  

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok  zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných  vlastností podľa bodu 
8.  

 

10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.  

 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  

Petr Vlna / Legislativa výrobků 

 (meno a funkcia) 

 

 

Liberec, 16.08.2017                     .............................................................................. 

                         (miesto a dátum vydania)                                                    (podpis)  

                                                           
1) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3 

alebo 4. 
2) Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania. 


