Petr Kostovský – Batňovice 270, 54232 tel: +420605202791, email: info@woodchink.eu

Vyhlásenie o vlastnostiach
č: 1390-CPR-0166-2014/Z

Woodchink – zrubový tmel určený na
škárovanie zrubov a dreveníc

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

2. Typ, séria, alebo iný identifikačný kód výrobku umožňujúci jednoznačnú identifikáciu výrobku: 3. Zamýšľané použitie: tesnenie dilatačných škár zrubov a dreveníc, okenných a dverových
zárubní, lepenie za vzniku trvalo pružného spoja. Nie je vhodný na tesnenie škár trvalo
vystavených pôsobeniu vody. Je pretierateľný bežnými farbami. Použitie v exteriéri aj interiéri.
4. Meno, firma, kontaktná adresa: Petr Kostovský
Batňovice 270, 542 32 Batňovice
IČO: 43467245
5. Systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov: systém posúdenia 3
(príloha V. bod 1.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011 zo dňa 9.3.2011).
6. Výrobca vykonáva riadenie výroby a Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt 1390
vykonal určenie typu výrobku podľa systému preukazovania zhody 3 + 3 a vydal Protokol o určení
typu výrobku č. 1390-CPR-0166-2014/Z zo dňa 1.4.2014.
7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení platia na všetky výrobky:
trieda tmelu pre fasádne prvky – 7,5P
Kondicionovanie: Metóda A Podklad: drevo
Základné charakteristiky
Vlastnosť
Harmonizovaná technická
špecifikácia
Reakcia na oheň
trieda E
EN 13501-1:2007 +A1
Uvoľňovanie
chemických
látok po vytvrdnutí zdravotne
posúdenie zdravotnej neškodnosti
nebezpečných pre životné prostredie a neškodný
zdravie
Stekavosť
ČSN EN 15651-1 ed.2, čl. 4.3.3
 3 mm
EN ISO 7390
Strata objemu
EN ISO 10563
 25 %
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom NF
EN ISO 10591
natiahnutí po ponorení do vody pri teplote
23 ° C
Trvanlivosť
vyhovuje kritériám
EN ISO 8339
8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 7.
Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísané za výrobcu a jeho menom:
Petr Kostovský
Výrobca a distribútor
Miesto a dátum vydania: v Batňovicích, 18.6.2014
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Informácie sprevádzajúce označenie CE:

Petr Kostovský, Batňovice 270, 54232 Batňovice
IČ 43467245
14
CPR
EN 15651-1:2013
Jednozložkový akrylátový tmel na vodnej báze, v rôznych
farebných odtieňoch
Nekonštrukčný tmel na tesnenie škár, zrubov a dreveníc
(fasádne prvky)
- Typ: F 7,5 EXT - INT

-

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: drevo
Reakcia na oheň:
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných
pre životné prostredie a zdravie
Vodotesnosť a vzduchotesnosť
- stekavosť
- strata objemu
- ťahové vlastnosti - pri udržiavanom natiahnutí po
ponorení vo vode pri teplote 23 ° C
Trvanlivosť

trieda E
Vyhodnotené

 3 mm
 25 %
NF - vyhovuje
Vyhovuje

Označenie CE na obale:

14
Petr Kostovský,
Batňovice 27, 542 32
Batňovice
EN 15651-1
F EXT - INT
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