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PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH 

DoP-SK-PM-067 

 
 
 
 
 
 

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 
Rigips ProMix Mega 
 

2) Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních 
výrobků podle čl. 11 odst. 4:   

Datum a čas výroby na obale (DD-MM-RRRR) 
 

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

Dvojúčelový spárovací tmel na sádrokartonové 
desky typu 2A dle EN 13963 
 

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

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divize 
Weber - Terranova 
Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava 
IČO: 31 389 139 

 
5) Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se 

vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: 
 

N/A 
 

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

Systém 3  
 

 
 

7) V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se 
vztahuje harmonizovaná norma - jméno a případně identifikační číslo oznámeného 
subjektu:    

Swedish Technical Research institute vykonal 
zkoušku reakce na oheň 
Číslo protokolu: P602832A 
 



PoV-Pro Mix Mega CZ Strana 2 ze 2 

 

8) V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo 
vydáno evropské technické posouzení: 
 

N/A 
 

 
 

9) Vlastnosti uvedené v prohlášení: 
 

 
 
 

10) 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: 
 
 
 

Alojz Chamraz / vedoucí výroby 
(jméno a funkce) 

 
 
 
 
     Bratislava 28.06.2013                                                                                   
.........................................................   .........................................................  
 
         (město a datum vydání)            (podpis)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1) Názvy vlastností a jejich parametry jsou uvedeny podle určené normy nebo SK technického posouzení 

uvedené v bodě 3 nebo 4        

Základní charakteristiky1) Vlastnost2) 
Harmonizovaná 
technická 
specifikace 

Reakce na oheň A2-s1,d0 EN 13963 

Pevnost v ohybu >320 N EN 13963 

Vzlínavost NPD  

Přídržnost k podkladu NPD  

Paropropustnost NPD  

Tepelná vodivost NPD  


