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8. Deklarované vlastnosti
Dle normy Jednotka     Hodnota Tolerance

EN 12311-1 N/5cm 400/300 ±20%

EN 12311-1 % ˃3 /˃3 -

EN 12310-1 N ˃100 / ˃100 -

EN 12317-1 N/5cm 400/300 ±20%

EN 12691 mm ≥ 1000 -

EN 12730 Kg ≥ 5 -

EN 1107-1 % - -

EN 1109 °C < -10 -

EN 1110 °C ˃ 110 -

EN 1928 kPa 60 -

EN 1931 µ 1000000 ±20%

EN 1296 / EN 1931 -

EN 1847 / EN 1931 -

EN 13501-1 Třída F -

Podepsáno za výrobce a jeho jménem  : Mr. Ivan Zivanov, Laboratory

First release, 07.06.2019.

Review, 07.06.2019.
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Rozměrová stabilita MD/CMD (Metoda A)

Ohebnost za chladu

Pevnost v tahu ve spojích

Odolnost proti stékání při vysoké teplotě
Vodotěsnost (Metoda B)

Odolnost proti nárazu (Metoda A)

Odolnost proti statickému zatížení  (Metoda A)

Základní charakteristiky

Průtažnost MD/CMD

Odolnost proti protržení (Metoda hřebík) MD/CMD

Pevnost v tahu MD/CMD

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma : EN 13970:2004/A1:2006,

ÉMI Építésügy Minőségellenőrző Non-profit Llc., Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26;  tel.: +36 (26) 502 300(Notified body number: 

1415) performed initial type testing under system 3.

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastnosti stavebního výrobku, jak jsou stanoveny v
příloze V.: System 3

5.Kde lze uplatnit jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly je uvedeno v článku 12(2):

Tegola Canadese Srl, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italy; www.safetymembrane.com

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

3. Zamyšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak je
stanoveno výrobcem : Parozábrana ve skladbě plochých střech podle požadavků EN 13970:2004/A1:2006

1.Unikátní identifikační kód výrobku – typ: Safety ALU 3mm

2. Typ,série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku dle požadavku článku 11 (4):

11224230628000706191

4. Jméno, obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle požadavků článku 11(5):

"FIM" FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o, Put narodnih heroja 12, 24420, Kanjiža, SRBIJA,  tel. +381(0)24-874-700, fax: +381(0)24-875-165, e-

mail: office@fim.co.rs,  www.fim.co.rs

Prostup vodních par po umělém stárnutí

Prostup vodních par

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

10. Popis výrobku : 1m x 10m x 3mm. nosná vložka ze skelného vlákna s hlinikovou fólií, asfalt modifikovaný APP; vrchní vrstva ze spalitelné
termoplastické fólie (P) a spodní vrstva ze spalitelné termoplastické fólie (P).

Vodotěsnost po chemickém zatížení

Reakce na oheň

±50% počátečních hodnot

±50% počátečních hodnot

http://www.tegolacanadese.com/



