BOTAMENT
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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
výrobku BOTAMENT® MS 20
č. 4741070
1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
EN 998-1 CS II

2.

Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků
podle čl. 11 odst. 4:
Číslo šarže: viz obal výrobku

3.

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Vyrovnávací omítka jímající soli pro obnovu vlhkých a zasolených podkladů

4.

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
MC Bauchemie Sp. z o. o.
ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polsko

5.

Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje
na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
nerelevantní

6.

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků,
jak je uvedeno v příloze V:
systém 4

7.

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje
harmonizovaná norma:
Zkušebna „Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych“,
osvědčení o akreditaci PCA č. 086 AC,
provedla zkoušky typu výrobku dle systému 4 a vystavila následující:
klasifikační protokol BB/80/09

®

BOTAMENT
SYSTEMBAUSTOFFE

8.

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno
evropské technické posouzení:
nerelevantní

9.

Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Základní charakteristiky

Vlastnost

Reakce na oheň

Třída A1

Kapilární absorpce vody

≥ 0,3 kg/m3 po 24 h

Penetrace vody po zkoušce absorpce
vody

≤ 5 mm

Pevnost v tlaku

třída CS II

Koeficient propustnosti vodní páry

µ ≤ 15

Soudržnost

≥ 0,1 N/mm2
porušení A

Tepelná vodivost

0,27 W/m·K
(tabulková hodnota)

Dlouhodobá odolnost (odolnost mrazu)

Posouzení v souladu
se stanovenými
pravidly dle podmínek
použití omítky

Nebezpečné látky

NPD

Harmonizované
technické specifikace

EN 998-1:2010 ZA.1

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto
prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
mgr. ing. Honorata Chlebowska
vedoucí výrobní laboratoře

Środa Wlkp., 20. 08. 2013
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