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Vyhlásenie o parametroch
č. FLT-F14/1/SK
podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

SOAS Škárovacia malta
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: viď obal výrobku
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pružná, cement obsahujúca škárovacia malta s nízkou nasiakavosťou
a vysokou odolnosťou proti oderu. Pre použitie v exteriéri a interiéri,
trieda CG2 WA
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná
adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

Murexin s.r.o.
Magnetová 11
SK-831 04 Bratislava
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa
vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft,
Registračné číslo 1415, vykonal typové skúšky podľa Systému 4 a vydal
správu o skúške: A-174/2009
Riadenie výroby priebežne sleduje výrobca.
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo
vydané európske technické posúdenie:
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Nie je relevantné
9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované
technické špecifikácie

2

Zvlášť vysoká odolnosť proti obrusovaniu

≤ 1000 mm

Pevnosť v ťahu pri ohybe po suchom uložení
Pevnosť v ťahu pri ohybe po cykloch
zmrazovania- rozmrazovania
Pevnosť v tlaku po suchom uložení
Prídržnosť v ťahu po cykloch
zmrazovania - rozmrazovania
Zmrašťovanie

≥ 2,5 N/mm²

Nasiakavosť po 30. min

≤2g

Nasiakavosť po 240. min

≤5g

≥ 2,5 N/mm²
≥ 15 N/mm²

EN 13888:2009

≥ 15 N/mm²
≤ 3 mm/m

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode

9.
Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:

Aladár Czili
Konateľ

Budapešť, dňa 08.09.2014
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