
Prehlásenie o vlastnostiach 

podľa  CPR EÚ 305/2011 

čislo: DoP 06-002 2013-07-01 

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:  Asfaltové vlnité dosky

2. Typ,   sériové alebo sériové číslo alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných 
výrobkov uvedených podľa článku 11 odst 4 :  Asfaltové vlnité dosky  kategórie S (P26xxP-
Ondulíne Base, P25xxP - Onduline Standard, Onduline Easyline, Onduline Easyfix   )

3. Zamýšľané použitia alebo zamýšľané použitia stavebného  výrobku v súlade s
príslušnou   harmonizovanou technickou špecifikáciou, ako sa predpokladá  výrobcom:
Asfaltové vlnité   dosky na  strešné krytiny a vonkajšie obklady stien

4. Názov, spoločnosť alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa    výrobcu   podľa 
článku 11   ods.  Z-O.O., UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC, POĽSKO,

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy 
uvedené v článku 12 ods. 2

6. Systém alebo systémy posudzovania  a overovania stálosti vlastností stavebných  výrobkov, ako je 
stanovené v prílohe V: Systém 4

7. V  prípade    prehlásení  o vlastnostiach  týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 
harmonizovaná norma:    Neuplatňuje  sa

9. Charakteristiky uvedené v prehlásení:

Základné charakteristiky Vlastnosť 
Harmonizovaná 

technická 
špecifikácia 

Vychýlenie  pri vertikálnom zaťažení Kategória S: > 700N/m² 

V ROKU 534 
(2010) 

Odolnosť proti nárazu Kategória S:  250 mm 

Pevnosť pri pretrhnutí klincom Kategória S: > 150 N 

Nepriepustnosť Spĺňa 

Pevnosť pre pretrhnutí klincom  po 
umelom starnutí  zmrazovacími 
cyklami 

Kategória S: > 150 N 

Nepriepustnosť  po umelom 
starnutí zmrazovacími 
cyklami 

Spĺňa 

Súčiniteľ teplotnej roztažnosti α < 100 x 10-6 1/K 

Reakcia na 
oheň 

A 

 Chovanie pri vonkajšom požiari F 

Nebezpečné látky NPD 

10. Vlastnosti výrobku  uvedené v bodoch  1 a 2  sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 9.

Vlastnosti vyššie uvedeného   výrobku sú v súlade so súborom  deklarovaných  vlastností. Toto vyhlásenie 
o vlastnostiach  sa vydáva na výlučnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie v súlade s nariadením (EÚ) č.
305/2011.

Podpísané v mene výrobcu a v jeho  mene: 

Waldemar Wiktorski, GM Mielec, 14.6.2013 


