SOCIETA’ ITALIANA LASTRE S.p.A.
(Italská společnost pro desky, a. s.)
kapitál společnosti € 7.035.605,72 plně uhrazený
sídlo společnosti a podniku: I-25028 VEROLANUOVA (BRESCIA). VIA F. LENZI 26, Itálie
tel.: (0039) 030.9920900 (ústředna s automatickým vyhledáváním) – fax.: (0039) 030.9920884
daňová identifikace: 03489180178 – číslo k dani z přidané hodnoty: 02095460982
http://www.sil-lastre.com

Prohlášení o vlastnostech
Ve shodě s nařízením (EU) číslo 305/2011, v přenesené pravomoci (EU) číslo 574/2014 Evropského
parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na
trh (Nařízení o stavebních výrobcích CPR EU 305/2011).
1.

Pro jedinečný identifikační kód k jednotlivým verzím produktu SILBONIT HA-HC a pro číslo
příslušného DoP (Declaration of Performance = Prohlášení o vlastnostech) se podívejte na
následující stránku:

2.

Zamýšlený způsob nebo zamýšlené způsoby použití daného stavebního produktu, ve shodě
s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak to je předpokládané ze strany výrobce:

Ploché desky pro vnitřní nebo vnější stěny a pro konečné úpravy stropů
3.

Jméno, zapsané obchodní pojmenování nebo zapsaná značka, a kontaktní adresa výrobce, ve
smyslu článku 11 (5):

Società Italiana Lastre SpA
Via Lenzi 26, Verolanuova, Brescia, Itálie
tel.: 0039-030-9920900, fax.: 0039-030-9920884
e-mail: info@sil-lastre.com
4.

Systém nebo systémy pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního produktu, jak to
ukládá Příloha V:

Systém 3
5.

Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu (v případě takového Prohlášení o vlastnostech,
které se týká stavebního produktu pokrytého harmonizovanou normou):

CSI SpA
Viale Lombardia 20
I-20021 Bollate MI – Itálie
oznámený subjekt číslo 0497
V rozsahu aplikace harmonizované normy EN 12467:2012+A1:2016 společnost CSI SpA (oznámený
subjekt číslo 0497) určila tento typ produktu na základě výchozích typových zkoušek, a vydala
certifikát o typové zkoušce číslo:

CSI-CERT číslo DE/897/06

podnikový rejstřík BRESCIA č. 407205 – registrace společnosti č. 03489180178 – reference strojírenství, vnější obchod BS 073848

SOCIETA’ ITALIANA LASTRE S.p.A.
(Italská společnost pro desky, a. s.)
kapitál společnosti € 7.035.605,72 plně uhrazený
sídlo společnosti a podniku: I-25028 VEROLANUOVA (BRESCIA). VIA F. LENZI 26, Itálie
tel.: (0039) 030.9920900 (ústředna s automatickým vyhledáváním) – fax.: (0039) 030.9920884
daňová identifikace: 03489180178 – číslo k dani z přidané hodnoty: 02095460982
http://www.sil-lastre.com

7.a. Prohlašované vlastnosti (Silbonit HA-HC, přírodní desky)
číslo 001A DoP 30/06/2017 REV 2
Základní charakteristiky
typ desek
mechanická odolnost, přírodní desky
objemová hmotnost
reakce na oheň
vodotěsnost
rozměrová stabilita
uvolňování nebezpečných látek
odolnost proti horké vodě
odolnost proti nasáknutí - vysoušení
odolnost proti vystavení mrazu - rozmrazení
odolnost proti teplu - dešti

Vlastnost

Harmonizovaná
technická specifikace

NT
kategorie A, třída 4
(minimum 18 MPa)
≥ 1,60 g/cm3
A2 - s1, d0
splňuje
úroveň 1
vlastnost nebyla stanovena
RL ≥ 0,75
RL ≥ 0,75
RL ≥ 0,75
splňuje

EN 12467:2012+A1:2016
Vláknocementové ploché
desky - Specifikace
výrobku a zkušební metody

7.b. Prohlašované vlastnosti (Silbonit HA-HC, hydrofobní desky)
číslo 001B DoP 30/06/2017 REV 2
Základní charakteristiky
typ desek
mechanická odolnost, hydrofobní desky
objemová hmotnost
reakce na oheň
vodotěsnost
rozměrová stabilita
uvolňování nebezpečných látek
odolnost proti horké vodě
odolnost proti nasáknutí - vysoušení
odolnost proti vystavení mrazu - rozmrazení
odolnost proti teplu - dešti

Vlastnost

Harmonizovaná
technická specifikace

NT
kategorie A, třída 5
(minimum 24 MPa)
≥ 1,60 g/cm3
A2 - s1, d0
splňuje
úroveň 1
vlastnost nebyla stanovena
RL ≥ 0,75
RL ≥ 0,75
RL ≥ 0,75
splňuje

EN 12467:2012+A1:2016
Vláknocementové ploché
desky - Specifikace
výrobku a zkušební metody

7.c. Prohlašované vlastnosti (Silbonit HA-HC, resistentní desky, ošetřené transparentním akrylem)
číslo 001C DoP 30/06/2017 REV 2
Základní charakteristiky

Vlastnost

Harmonizovaná
technická specifikace

typ desek
mechanická odolnost, rezistentní desky,
ošetřené transparentním akrylem
objemová hmotnost
reakce na oheň
vodotěsnost
rozměrová stabilita
uvolňování nebezpečných látek
odolnost proti horké vodě
odolnost proti nasáknutí - vysoušení
odolnost proti vystavení mrazu - rozmrazení
odolnost proti teplu - dešti

NT
kategorie A, třída 5
(minimum 24 MPa)
≥ 1,60 g/cm3
A2 - s1, d0
splňuje
úroveň 1
vlastnost nebyla stanovena
RL ≥ 0,75
RL ≥ 0,75
RL ≥ 0,75
splňuje

EN 12467:2012+A1:2016
Vláknocementové ploché
desky - Specifikace
výrobku a zkušební metody
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Vlastnosti výše identifikovaného produktu jsou v souladu s prohlašovanými vlastnostmi.
Toto Prohlášení o vlastnostech je vydané v souladu s nařízením (EU) číslo 305/2011, v plné
zodpovědnosti výše uvedeného výrobce.

za výrobce a jeho jménem podepsal:

Ing Gianenrico Bonetti
zákonný zástupce společnosti Società Italiana Lastre SpA

Verolanuova, dne 30/06/2017

podpis: ……………………………………………
(podepsaný originál v sekretariátu)
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