Prehlásenie o VÝKONE
Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca
Výrobca
Oprávnený zástupca
SC BILKA STEEL SRL -Braşov
OS ………………………………… S.R.O.
Referenčné číslo výrobku
……………………….
dané výrobcom
V súlade so smernicou Rady 89/106/CEE – o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov
a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky, s Nariadením vlády č. 20 z
18.08.2010 o stanovení niektorých opatrení pre jednotné aplikovanie legislatívy Európskej Únie ktoré
harmonizujú podmienky predávania výrobkov a s Rozhodnutím vlády č. 622/2004 s následnými zmenami a
doplneniami o stanovení podmienok uvedenia stavebných výrobkov na trh , čestne prehlasuje že bola
prevedená skúška zhody výrobku ………………………………… pre stanovené použitie – zrealizovanie
strešných krytín (so sklonom10%) civilných a priemyselných stavieb, nových alebo tých ktoré sa obnovujú
a že tento môže byť použitý podľa pokynov pre použitie priložených v dokumentácii výrobku.
Zhoda je dokázaná majúc ako referenciu: SR EN 14782:2006
Výkony výrobku:
Charakteristiky
Skúšobný štandard
Ustanovenia štandardu
Prehlásené hodnoty
Rozmerové
SR EN 14782:2006
tolerancie:
Stálosť na vonkajší
SR EN 14782:2006
oheň
Ohňovzdornosť
SR EN 13501-1:2010
Odolnosť na
SR EN 14782:2006
koncentrovanú silu
Odolnosť v ťahu
SR EN 6892-1:2010
- Pomenovanie a popis výrobku: ……………….. : samonosná platňa z oceľového plechu s hrúbkou
………… , trieda ……………….., RAL……………….s hornou plochou chránenou polyesterovým náterom
(…………μm-mikrónov) a dolnou plochou chránenou polyesterovým náterom (7μm - mikrónov).
- Č. Šarža KÓD - ……. Výrobca ocele : ………………………..
- Pomenovanie, adresa notifikovaného laboratória a identifikačné číslo v Európskej Komisii (ak je prípad):
ICECON SA prostredníctvom laboratória ICECON TEST, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, Sector 2, C.P.3-33,
notifikované v Európskej Komisii pre Smernicu 89/106/CE, s č. NB 1803
-Pomenovanie a adresa laboratória ktoré previedlo skúšky: ICECON TEST, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr.
266, Sector 2, C.P.3-33 (RI – 12 09 356)

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca
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