
 
 
 

Prohlášení o vlastnostech 
Č.001Sil092013 

 
V souladu s nařízením EP a rady EU č.305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh – CPR EU 305/2011 

I.  

II. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

Vláknocementové ploché desky 

 

III.  Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle 
čl.II odst.4 : 

Silbonit HA-HC 

(Silbonit Uvimpregna, Silbonit Pigmenta) 

 

IV.  Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou 
technickou specifikací podle předpokladu výrobce : 

Desky pro obklady vnitřních a vnějších stěn a stropů, výplní balkonů 

 

V. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  

Societa Italiana Lastra S.p.A. 

Via F.Lenzi, 26 – 25028Verolanuova (BS) - ITALY 

 

VI.  Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené 
v čl. 12 

 

VII. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v 
příloze V: 

Systém 3 dle nařízení 89/106/EEC 

VII. Jméno a identifikační číslo notifikované osoby v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního 
výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: 

CSI SpA 

Viale Lombardia 20 

20021 Bollate MI – ITALY 

Notifikovaná osoba 0497 

Provedl posouzení a ověření stálosti vlastností výrobku a vydal certifikát  

CSI – CERT  č. DE/897/06 

Na základě počáteční zkoušky typu a protokolu o klasifikaci. 



 

VIII. Neobsazeno 

 

IX. Deklarované vlastnosti  

 

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované te chnické 
specifikace 

Typ desek NT  

 

 

 

EN 12467:2004/A2:2006 

Vláknocementové ploché desky 

Specifikace výrobku a zkušební 
metody  

Mechanická odolnost Kategorie A, Třída 5, víc jak 
22N/mm2 

Objedmová hmotnost v suchém stavu ≥ 1,6g/cm3 

Reakce na oheň A2-s1,d0 

Přirozená vlhkost 10-15 % 

Maximální nasákavost ≤ 4 % 

Dilatace v extrémních 
klimat.podmínkách (teplota -5 + 
100°C, vlhkost 20-90%) 

1,5mm/m 

Tepelná vodivost 0,36W/mK 

Odolnost proti mrazu optimální 

Vodotěsnost absolutní 

 

X. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. 
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

 

 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

 
V Komořanech dne 01.07.2013    G TRADE spol. s r.o. 
        ing.Pavel Gron 
        jednatel společnosti 
 

 


