VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)
pre produkt: Ucrete

RG

pozostávajúci z:
Penetračný náter: Ucrete PRG
Uzatvárací/krycí náter: Ucrete RG
Ako sú popísané v príslušných technických listoch a návodoch na použitie podľa pokynov výrobcu.

č. 01130070
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
EN 1504-2 Systémy na ochranu povrchu betónu
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
Číslo šarže: Viď obal výrobku
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Synthetic resin coating system used for chemical resistance
Systém náterových syntetických živíc použitý na chemickú odolnosť
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná
adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:
Master Builders Solutions UK Ltd
19 Broad Ground Road
Redditch B98 8YP
United Kingdom

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
Nevzťahuje sa
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 4
Systém 3 reakcia na oheň
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa
vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaná osoba, Exova Warringtonfire, UK, Identifikačné číslo 0833, vykonala test
reakcie na oheň (EN 13501-1) podľa systému 3 a vydala:
Protokol o klasifikácií č.190209
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo
vypracované európske technické posúdenie:
Nevzťahuje sa

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina

IČO: 53 076 281

9. Deklarované parametre
Stanovené ukazovatele v systéme: Ucrete RG
Podstatné (základné)
Performance
vlastnosti (viď.
poznámku č.1)
Odolnosť proti
Spĺňa
opotrebovaniu
(Taber test)
Odolnosť proti silnému
Trieda II
chemickému vplyvu
(Trieda I pre amíny)
Odolnosť proti rázu
Trieda I
Prídržnosť v ťahu
> 2,0
Reakcia na oheň
BFL – S1

Harmonizované
technické špecifikácie
(viď poznámku č.3)
EN 1504-2: 2004
EN 1504-2: 2004
EN 1504-2: 2004
EN 1504-2: 2004
EN 1504-2: 2004

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky,
ktoré výrobok spĺňa:
Nevzťahuje sa
10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami
v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu
uvedeného v bode 4.
Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:

--------------------------------------------D A Bell
QC Manager
Redditch, 04.02.2021
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