Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68060
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spojka CD profilov - K 01 CD, 80mm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468060
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti
Reakcia na oheň

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

100 g/m2
B
DX51

Nebezpečné látky

NPD

)

bez skúšania

1)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl. Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68077
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spojka CD profilov - K 01 CD, 100mm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468077
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti
Reakcia na oheň

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

)

bez skúšania 1)

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

100 g/m2
B
DX51

Nebezpečné látky

NPD

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68084
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Uhlová kotva pre CD profil - K 02 CD
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468084
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
COBR Metalplast Poznaň
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

150 N
400 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68121
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Rychlozáves - K 05 CD
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468121
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68138
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Rychlozáves perový, štvorbodový - K 05 PL
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468138
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68053
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves pre CD-Profil 50/27- DAH 0500, 70mm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468053
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

b Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
800 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68046
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves pre CD-Profil 50/27- DAH 0500
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468046
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
800 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68329
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves pre CD-Profil 60/27- DAH 0600, 70mm s gumou
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468329
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
800 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68022
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves pre CD-Profil 60/27- DAH 0600, 70mm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468022
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
800 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68336
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves pre CD-Profil 60/27- DAH 0600, 125mm s gumou
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468336
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
800 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68015
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves pre CD-Profil 60/27- DAH 0600
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468015
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
800 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68350
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves pre CD-Profil 60/27- DAH 0600, 200mm s gumou
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468350
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
800 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68039
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves pre CD-Profil 60/27- DAH 0600, 200mm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468039
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
800 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68183
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Zaisťovací držiak 3,5-5cm – JSB 30
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468183
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
COBR Metalplast Poznaň
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
1000 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68190
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Zaisťovací držiak 6-8cm – JSB 65
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468190
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
COBR Metalplast Poznaň
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
1000 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68206
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Zaisťovací držiak 9-12cm – JSB 90
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468206
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
COBR Metalplast Poznaň
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

400 N
1000 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68091
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Krokvový záves – K 03 15 cm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468091
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68107
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Krokvový záves – K 03 17 cm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468107
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68114
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Krokvový záves – K 03 27 cm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468114
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68305
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spojka jednoúrovňová, obojstranná - K 09 4B
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468305
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68145
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Krížová spojka - K 09 CD
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468145
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68220
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Drôt s okom - OES
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468220
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
Pozinkovaný drôt
hr.4,0mm
NPD

EN 13964

Nebezpečné látky

8.

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68367
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Rychlozáves na drevo- SAH 10
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468367
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
MPA NRW – Dortmund NB 0432
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

100 N
350 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68169
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Rychlozáves na drevo- SAH 15
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468169
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
MPA NRW – Dortmund NB 0432
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68176
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Rychlozáves na drevo, zohnutý - SAH 16
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468176
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
MPA NRW – Dortmund NB 0432
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

250 N
600 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68152
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spona dvojpero – SF1
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468152
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : odolnosť v solnej komore
trieda expozície
Material

300 N
600 N
72 g/m2
B
Pružinový oceľový
plech hr.0,7mm, DT
NPD

EN 13964

Nebezpečné látky

8.

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68153
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spona jednopero – SF2
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
Spona jednopero – SF2
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : odolnosť v solnej komore
trieda expozície
Material

300 N
600 N
72 g/m2
B
Pružinový oceľový
plech hr.0,7mm, DT
NPD

EN 13964

Nebezpečné látky

8.

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68213
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Pružný závesný kolík – TA 91350
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468213
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

100 N
500 N
100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68275
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spojovací uholník – UA 50mm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468275
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti
Reakcia na oheň

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

100 g/m2
B
DX51

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68282
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spojovací uholník – UA 75mm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468282
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti
Reakcia na oheň

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

100 g/m2
B
DX51

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68299
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spojovací uholník – UA 100mm
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468299
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti
Reakcia na oheň

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

100 g/m2
B
DX51

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 13964
EN 13964
EN 13964

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68506
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves DAH0100 pre CD-Profil 60/27
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468506
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

NPD

EN 13964

100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

STN EN 10143

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68502
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves DAH2000 DT pre T profil
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468502
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

300 N

EN 13964

100 g/m2
B
C67S

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

STN EN 10132-4

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68503
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves DAH2100 DT pre T profil
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468503
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

300 N

EN 13964

100 g/m2
B
C67S

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

STN EN 10132-4

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68504
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves DAH2200 DT pre T profil
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468504
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

300 N

EN 13964

100 g/m2
B
C67S

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

STN EN 10132-4

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68515
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Priamy záves DAH2300 DT pre T profil
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468515
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

300 N

EN 13964

100 g/m2
B
C67S

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

STN EN 10132-4

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68505
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Závlačka pre nonius, DPK 607
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468505
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : povrchová úprava
trieda expozície
Material

400 N

EN 13964

Delta Protect 4-8 µ
B
DP 2,5

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 10270-1SH

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68507
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Jednoúrovňová spojka CD profilov, NVB0100
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468507
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

NPD

EN 13964

100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

STN EN 10143

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68508
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Rýchlozáves s hakom - SHUT100
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468508
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

550 N

EN 13964

100 g/m2
B
C67S
Ø 4,00mm
NPD

EN 13964

Nebezpečné látky

8.

)

STN EN 10132-4
EN 10021

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68509
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Rýchlozáves s hakom - SHUT125
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468509
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

550 N

EN 13964

100 g/m2
B
C67S
Ø 4,00mm
NPD

EN 13964

Nebezpečné látky

8.

)

STN EN 10132-4
EN 10021

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68510
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Rýchlozáves s hakom – SHUT200
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468510
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

550 N

EN 13964

100 g/m2
B
C67S
Ø 4,00mm
NPD

EN 13964

Nebezpečné látky

8.

)

STN EN 10132-4
EN 10021

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68511
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Rýchloupínacia spona – SSC 0100
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468511
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

300 N

EN 13964

100 g/m2
B
C67S
Ø 4,00mm
NPD

EN 13964

Nebezpečné látky

8.

)

STN EN 10132-4
EN 10021

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68512
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spojovací uholník – sada, pre UA50 profil
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468512
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

NPD

EN 13964

100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 10143

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68513
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spojovací uholník – sada, pre UA75 profil
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468513
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

NPD

EN 13964

100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 10143

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

Vyhlásenie o parametroch výrobku
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.305/2011 z 9.3.2011
č. P68514
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
Spojovací uholník – sada, pre UA100 profil
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4 :
8588005468514
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
EN 13964 - závesné podhľady
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5 :
Ing.Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
SK - 907 01 Myjava
Tel: 00421 (0) 34 621 6141
Fax: 00421 (0) 34 621 6141
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov podľa prílohy V:
System 4
6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
SK04 Technický a skúšobný ústav stavebný 1301
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti

8.

Parametre

Harmonizované technické
špecifikácie

Reakcia na oheň

trieda A1

Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES 1

Únosnosť: normálne prevádzkové zaťaženie
normálne poruchové zaťaženie
Trvanlivosť : hmotnosť zinkového povlaku
trieda expozície
Material

NPD

EN 13964

100 g/m2
B
DX51

EN 13964

Nebezpečné látky

NPD

)

EN 10143

Parametre výrobku podľa bodov 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:
Dipl.Ing.Pavol Závodský
Myjava, dňa 12.06.2013

