
 
 
 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 0085 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: 

KERALEVEL ECO, CT - polymerem modifikovaný C25 F6, EN13813 

2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo libovolný jiný prvek umožňující identifikaci stavebního produktu, 
v souladu s požadavky článku 11(4) CPR: 

Sériové číslo je vytištěné na balení 

3. Určené použití stavebního produktu, v souladu s platnými harmonizovanými technickými 
specifikacemi, předpokládané výrobcem: 

Materiál pro cementový potěr určený k používání ve vnitřních částech budov 

4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa 
výrobce, podle požadavků článku 11(5): 

Kerakoll S.p.A Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Itálie 

5. Tam, kde lze aplikovat, název a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož pravomoci zahrnují 
úkoly specifikované v článku 12(2): Nelze aplikovat 

6. Systém či systémy vyhodnocení a ověření konstantních vlastností stavebního produktu tak, jak je 
uvedeno v Dodatku V: Systém 4 a Systém 4 pro reakci na oheň 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního produktu spadajícího do působnosti 
harmonizované normy: 

Společnost Kerakoll provedla určení typu produktu na základě typování a řízení výroby u 
výrobce v souladu s požadavky na systém 4 uvedenými v dodatku V vyhlášky 305/2011. 
Zpráva z typové zkoušky je označena kódem B504 

Produkt nevyžaduje testování reakce na oheň na základě tabulky ZA.2 normy EN 13813 v 
souladu s Rozhodnutím komise 96/603/EC (poznámka C, tabulka ZA.2) a Rozhodnutí 
komise 2010/85/EC. 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního produktu, pro který byl vydán 
Evropský technický posudek: Nelze aplikovat 

9. Deklarované vlastnosti: 
 

 
Základní charakteristiky 

 
Vlastnosti 

Harmonizovaná 
technická 

specifikace 

Reakce na oheň Třída A1 
 
 
 
 
 

EN13813:2004 

 
Pevnost v tahu: 

 
 

Pevnost v ohybu: 

 
≥ 25 N/mm² 

 
 

≥ 6 N/mm² 

Uvolňování nebezpečných látek Viz BL 

10. Vlastnosti produktu uvedené v bodech 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem v bodu 9. 
 

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na zodpovědnost výrobce uvedeného v bodu 4. 
 

Jménem výrobce podepsal: Romano Sghedoni (právní zástupce) 
 

Sassuolo 01/07/2013 
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