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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
Dle CPR EU N°305/2011  

N° R-1001  

 

1. Unikátní identifikační kód výrobku, typ a jiné pro identifikaci výrobku:  

1296018801602 STARTBAR P 
 

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harm. technickými specifikacemi stanovenými výrobcem:  

Asfaltový pás pro zastřešení - 1 m x 30 m x 0,5 kg/m², polyesterový nosič, potažený z jedné strany elastomerní 

bitumenovou směsí, pokrytou polypropylenovou nektanou textilií. Upevnění mechanickým kotvením. Aplikace jako 

podklad ve střešních systémech.  

 

3. Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná OZ a adresa výrobce:  

TRP OOO Tegola roofing products, 142641, Moscow Oblasť, Orekhovo Zuyevo Region 

Davydovo, ul. Zavodskaya, corp.4, Russian Federation  

 

4. Autorizovaný zástupce:    Neuvedeno 

 

5. Systémy pro vyhodnocování pracovních postupů a parametrů stavebního výrobku:  Systém 3 

 

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  

a) harmonizovaná norma: EN 13859-1:2014  

Oznámený subjekt: Nelze použít 

 

7. Deklarované vlastnosti:  

 

Technický údaj Harm. specifikace Hodnota

Reakce na oheň EN 13501-1 F

Vodotěsnost EN 1928 W1

Pevnost v tahu (délka/šířka) EN 12311-1 400/300 N/50 mm (± 20%)

Prodloužení (délka/šířka) EN 12311-1 40/40 % (-15)

Odolnost proti roztržení (hřebík) EN 12310-1 >150/>150 N (MLV)

Flexibilita při nízkých teplotách EN 1109 <-15°C (MLV)

Trvanlivost: odolnost pronikání vody vlivem tepelného 

stárnutí 

EN 13859-1 

příloha C
W1 (MLV)

Trvanlivost: pevnost v tahu vlivem tepelného stárnutí 

(délka/šířka)

EN 13859-1 

příloha C
300/200 N/50 mm

Trvanlivost: prodloužení vlivem tepelného stárnutí 

(délka/šířka)

EN 13859-1 

příloha C
30/30 % (-15)

Nebezpečné látky výrobek neobsahuje azbest ani dehet  
 

8.  Příslušná technická dokumentace / nebo specifická technická dokumentace: Nelze použít 

 

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se  

vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.  
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