Prohlášení o vlastnostech
LEN-CZ-maxit-1166
1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Omítka s organickým pojivem

2.

Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
maxit multi 276 F

3.

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou
specifikací podle předpokladu výrobce:

Omítka s organickým pojivem pro použití v exteriéru nebo v interiéru jako na stěnách, sloupech, příčkách a stropech
4.

Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa

6.

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 3

7.

V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu:
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen w.V. (MPA NRW)
Kennnummer 0432
provedl počáteční zkoušky typu s ohledem na reakci na oheň podle systému 3 a vydal následující:
Prüfbericht Nr. 230007920-5
Prüfbericht Nr. 230007920-13
Klassifizierungsbericht Nr. 23007920-21

9.

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky

Vlastnost

Harmonizované
technické specifikace

Propustnost pro vodní páru

V2 střední

EN 15824 :2009

Permeabilita vody v kapalné fázi

W3 nízká

EN 15824 :2009

Soudržnost

≥ 0,3 MPa

EN 15824 :2009

Trvanlivost

Nasákavost je dle EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/m2 h0,5

EN 15824 :2009

Tepelná vodivost

NPD

EN 15824 :2009

Reakce na oheň

B - s1, d0 (při použití na minerálních podkladech)

EN 15824 :2009

Nebezpečné látky

NPD

EN 15824 :2009
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Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:
není relevantní

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:

Norbert Pauli Geschäftsführer, Thomas Mothes, Techn. Leiter Wand Fassade
(jméno a funkce)

Krölpa, 10. červen 2013
(místo a datum vydání)

(podpis)
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