PREFA invest, a.s, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 20/2018
1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

DEBNIACE TVÁRNICE
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

DT 15/50, DT 20/50, DT 25/50, DT 30/50, DT 40/50
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou:
Betónové debniace tvárnice sa používajú ako stratené debnenie vyplnené betónom na murovanie vonkajších a vnútorných
nosných a nenosných stien v súlade s technickými normami pre vyhotovenie stien a v súlade s projektovou dokumentáciou.
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:
PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
nevzťahuje sa
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V:

-4
7..V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické
posúdenie: EN 15435:2010 Betónové prefabrikáty. Dielce na stratené debnenie z obyčajného a ľahkého betónu.
9. Deklarované parametre:
Vlastnosť
L (dľžka) mm

Rozmery:

DT 15/50
DT 20/50
DT 25/50
DT 30/50
DT 40/50

500
500
500
500
500

Deklarované parametre
B (šírka) mm
H (výška) mm

+3,-5

150
200 +3,-5
250
300
400

250
250
250
250
250

Pevnosť bočnej steny v ohybe

min. 1,4 MPa

Koeficient nasiakavosti vodou vzlínaním

max. 13 g.m¯²

Reakcia na oheň

A1 - nehorľavé

+3,-5

10. Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
11. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

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

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

pečiatka výrobcu

Jana Avramová, zmocnenec pre kvalitu
V Sučanoch, 08. januára 2018

