VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DoP – SK – DEK kleber- 301

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

DEK-kleber

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu
stavebného výrobku: DEK-kleber

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN 73 2901; 01.09.2015; Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
(ETICS)

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Jednozložková prášková lepiaca a výstužná malta na báze cementu. Je určená na lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov. Taktiež je určená v kombinácii s vhodným typom sieťoviny na
vytváranie podkladovej medzivrstvy na lícnej strane tepelno-izolačných materiálov pod finálnu omietku.

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava

IČO: 31 389 139

6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

...................................................................................................................................................................

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

systém 4

8. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho
(ich) vydala:
Certifikát výrobku č. 00022/TSUS/B/2015, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava
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9. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti1)

Parametre1)

Paropriepustnosť
Prídržnosť k podkladu:
-malty k betónu po 28 dňoch

max. 0,5 m.

min. 0,25 N/mm

min. 0,08 N/mm2

- malty k betónu po 28 dňoch a po
ponorení na 2 dni do vody a po 7 dňoch
sušenia

min. 0,25 N/mm2

po 24 hod. max. 0,5
kg/m2

Prídržnosť k tepelnej izolácii:
-malty k penovému polystyrénu po 28
dňoch

20-15-0602, zo dňa 21.08.2015

1301

20-15-0602, zo dňa 21.08.2015

1301

20-15-0602, zo dňa 21.08.2015

1301

20-15-0602, zo dňa 21.08.2015

1301

20-15-0602, zo dňa 21.08.2015

1301

min. 0,08 N/mm2

-malty k penovému polystyrénu po 28
dňoch a po ponorení na 2 dni do vody
a po 2 hodinách sušenia

min. 0,03 N/mm2

- malty k penovému polystyrénu po 28
dňoch a po ponorení na 2 dni do vody
a po 7 dňoch ch sušenia

min. 0,08 N/mm2

Prídržnosť k tepelnej izolácii:
-malty k minerálnej vlne po 28 dňoch

P.č. lab.3)

2

-malty k betónu po 28 dňoch a po
ponorení na 2 dni do vody a po 2
hodinách sušenia

Nasiakavosť

Protokol o skúške, výpočte
a pod.2)

2

min. 0,08 N/mm

-malty k minerálnej vlne po 28 dňoch
a po ponorení na 2 dni do vody a po 2
hodinách sušenia

min. 0,03 N/mm2

- malty k minerálnej vlne po 28 dňoch
a po ponorení na 2 dni do vody a po 7
dňoch ch sušenia

min. 0,08 N/mm2

P.č. lab.3)

Názov a adresa skúšobného laboratória

1301

Technický a skušobný ústav stavebný, n.o., skušobné laboratórium pobočky Bratislava

Studená č.3, 826 34, Bratislava

1

) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3.

2

) Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

3

) Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.
2

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
10. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa
bodu 9.
11. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Alojz Chamraz / vedúci výroby
(meno a funkcia)

Bratislava, 13.10.2015
..................................................................................
(miesto a dátum vydania)

..............................................................................
(podpis)
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