KM BETA a.s.

IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 2.34.1
Enotna identifikacijska oznaka tipa izdelka

SENDWIX 2DF-U

Številka tipa, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za
identifikacijo gradbenega izdelka po 11. členu, 4. odstavek

2.34

Proizvajalčeva predvidena uporaba gradbenega izdelka

Za zaščiteno nosilno enoslojno in večslojno zidovje, za zidanje na malto.
Uporaba kot opaž za vence in preklade.

Proizvajalec

KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín, Češka republika
proizvodni obrat: 696 81 Bzenec-Přívoz
IČO (Identifikacijska številka): 25316583

Pooblaščeni zastopnik

Ni bil določen

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti
lastnosti (AVCP)

Sistem 2+

Priglašeni organ

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., priglašeni organ 1020

je izvedel

začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniško kontrolo proizvodnje;
stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje

in izdal

Certifikat ES o skladnosti tovarniške kontrole št. 1020 – CPR – 060022856
z dne 26.5.2015
Poročilo o začetnem tipskem preskusu št. 060-047485 z dne 24. 09. 2018

Deklarirane lastnosti izdelka:
Bistvene značilnosti

Lastnost

Dimenzije: dolžina

125 mm

širina

115 mm

višina

240 mm

Harmonizirana tehnična specifikacija
GPLM

EN 772-16:2011

11/2011

Povprečna tlačna trdnost

25 N/mm2

EN 772-1+A1:2016

Začetna strižna trdnost

0,15 N/mm2

EN 998-2, priloga C

Reakcija na ogenj

A1

Vpijanje vode

10–18 %

EN 771-21:2011

Prepustnost vodne pare

5/10

EN 1745

Laboratorijska izolirnost pred zvokom v zraku

NPD

Bruto suha gostota

1,8

EN 772-13:2001

Bruto suha gostota

1,8

EN 772-13:2001

Toplotna prevodnost:

0,38 W/mK(λ10,dry)

EN 1745

Trajnost – odpornost proti zmrzovanju

NPD

Nevarne snovi

I = 0,14

4/2011

10/2012

10/2012

Uredba državnega urada za jedrsko varnost Češke
republike (SÚJB) št. 307/2002

Lastnosti zgoraj navedenega izdelka so skladne z deklariranimi lastnostmi. Ta izjava o skladnosti se izdaja v skladu z uredbo (EU) št.
305/2011, kakor je bila spremenjena, na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

V Hodonínu, dne 24. 09. 2018

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Ing. Jaroslav Vogeltanz
generalni direktor

