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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DoP číslo 1003SUPERFR Rev 5 dne 28l|Il20|7

1. Identifikační kÓd typu vyrobku:

lOO3SUPERF'R

2. Číslo typu, části nebo série nebo jakákoliv jiná část umožťrující identifikaci stavebního vyrobku,
požadované ve shodě s naŤízením 11 č|. 4:

Minerální Vata SUPER FR

bez
podšívky/vrstvy

(A) 45 + 200 mm

AL

Aluminium

(B) 45 + 120 mm

ALR

Aluminium
včetně skla

(B) 45 + 120 mm

V

Ske|ná membrána

(B) 45 + 120 mm

(Číslo šarže nebo datum vyroby: sleduj štítek)

3. Zamyšlené použití:

Nezatížitelná tepelná a zvuková lr'olace podlah, zavěšenych stropri a dutin pridních prostor

4. V;frobce:

EUROFIBRE, S.p.A.
Sídlo: Via G. Verdi 67 -37046 Minerbe (VR)
Místo provozovny: Via Venier 52 _30020 Marcon (VE)

5. oprávněny zástupce:

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověŤování stálosti užitnych vlastností stavebních qfrobkri:

Systém 1: Reakce na oheř Systém 3: jiné vlastnosti

7. Harmo nizov aná norma :

EN 13162:2012 +A1:2015

Ústav Giordano SPA,

PověŤená jednotkďy : 0407



Systém 1:
osobďjednotka oprávněná k certifikaci vyrobku bere na vědomív zá|ežitosti vydání, pozastavení pŤípadně zrušení
certifikátu užitn;/ch vlastností stavebního vyrobku na zák|adě následujících vysledk hodnocení a ověŤení
prostŤednictvím této osoby/j ednotky :
i) hodnocení užitnych vlastností stavebního q/robku nazéi<|aďě zkoušek (vzorkri)' vypočtri, tabulkoq/ch hodnot
nebo popisné dokumentace vyrobku;
ii) vstupní kontrola qfrobního závodu tak i kontrole qfroby
iii) pokračování dohledu, hodnocení a posouzení kontroly q/roby.
Systém 3:
oprávněny vyzkumny ristav/laboratoŤ hodnotí uŽitné vlastnosti nazáklaďě zkoušek (nazák|adě vzorkri odebrané
ke zkoušce od vyrobce), vypočtri, tabulkoqfch hodnot nebo popisového dokumentu stavebního qfrobku.

8. Deklarované uŽitné vlastnosti:

Harmonizovaná technická specifikace

EN 13162:2012 + A1:2015

Tabulka 1

Z ák|adní c harakte ri sti kv/v 1 astno sti
Užitné vlastnosti

Jednotka MW SUPER FR

Reakce na oheř Reakce na oheř EurotŤída I lot I rer I ot I o' lrnr

UvolĎování nebezpečnych
1átek

Uvolťiování nebezpečn;fch
látek

(a)

Index pohltivosti zvuku Zvuková pohltivost owi (AWi)deklarovaná NPD

Index kročejové
neprrizvučnosti (u

podlah)transmission index

Dynamická tuhost s'. SDidek|arovaná NPD
Tloušťka dL NPD
Stlačitelnost c CPi deklarovaná NPD
odpor proti prouděni
vzduchu

AFridek|arovaná NPD

lndex zvukové neprrizvučnosti odpor proti proudění
vzduchu

AFridek|arovaná NPD

HoŤení postupujícím žhnutím HoŤení postupujícím
Žhnutím

NPD

Tepeln;f odpor

TŤída tolerance tloušťkv

Tepelny odpor m,IíW Tabulka 2
Součinitel tepelné
vodivosti

Wi(m*K) 0,039

Tloušťka mm - o/ďmm Tabulka 2 - T2

Propustnost vody
Krátkodobá nasákavost
vodou

kglm2 NPD

Krátkodobá nasiikavost
vodou

kglm2 NPD

Propustnost vodní páry Propustnost vodní páry m,hPďmg NPD

Pevnost v tlaku Napětí v tlaku nebo
pevnost v tlaku

kPa NPD

Bodové zatiženi NPD
Stálost reakce na oheř pŤi

p sobení tepla, vlivu počasí,
stárnutí / degradaci

Stálost charakteri stik (c)

Stálost tepelného odporu pŤi
prisobení tepla, vlivu počasí'

stárnutí l degradaci

Tepelnf odpor a součinitel
tepelnÝch charakteristik

(d)

Stálost charakteristik
(e)

Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v tahu kolmo
k rovině deskv(fl

kPa NPD

Stálost pevnosti v tlaku Dotvarování t|akem NPD



Tabulka 2 : Tloušťka l Tepelny odpor

NPD _ Žaany ukazate| není stanoven ( No Performance Determined)
a) Vyrobky pro tepelnou izo|aci neobsahují nebezpečné látky nad rámec maximálních

evropskych nebo místních pŤedpisri. Evropské metody vyzkumu se vyvíjejí.
b) E,vropskámetodavyzkumu je ve vyvoji a standard bude změněn, pokud bude k dispozici.
c) Užitné vlastnosti vyrobku z mineráIni vlny se v čase nezhoršují. Klasifikace vyrobku podle

E'urotŤídy se vztahuje k obsahu organickych složek, které Se nemohou časem zvyšovat.
d) Součinitel prostupu tepla vyrobku zminerální v1ny se v čase nemění. Zkušenostukázala

stabilitu struktury vláken a pÓry neobsahují Žádné jiné plyny než atmosféricli vzduch.
e) Pouze na stabilitu rozměru tloušťky.
D Funkčnost má vliv na zachéuení a instalaci vyrobku.

9. Vlastnosti vyše uvedeného vyrobku jsou ve shodě se souborem deklarovanych vlastností. Toto
prohlášení o vlastnostech se V souladu s naŤízením (EU) č.30512011 vydávánavylučnou
odpovědnost vyrobce uvedeného qiše.

Podepsáno za vyrobce a jeho jménem:

V Marcon-Venezia

Dne: 28.11.2017 Paolo Vaccart
Vedoucí technické kanceláŤe
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