
                          
 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH: GX-03-0003-01 

podle přílohy V Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011  

 

1. Specifický identifikační kód typu výrobku:   

GUTEX Sockelanstrich  

 

2. Identifikační značka pro stavební výrobek podle čl. 11 odst. 4 nařízení o společných ustanoveních: 

Datum výroby nebo číslo produktu lze převzít z identifikace produktu 

 

3. V souladu se zamýšleným použitím nebo zamýšlenými aplikacemi stavebního výrobku s harmonizovanou 

technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 

Ekologická Izolace pro budovy a výstavbu, omítkový, stěnový, stropní a střešní systém exteriéru a interiéru 

 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odstavec 5: 

 

GUTEX Holzfaserplattenwerk 

H.Henselmann GmbH + Co KG 

 

Gutenburg 5 

79761 Waldshut-Tiegen 

Deutschland 

 

Tel.: +49 / 7741 / 6099 -0   FAX: +49 / 7741 / 6099 -0 

Mailto: info@gutex.de    www:  http://www.gutex.de 

 

5. Název a adresa zmocněného zástupce pro úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 CPR:  

Žádný zplnomocněný zástupce 

 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku v souladu s přílohou V: 

Systém 3 

 
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná 

norma: 

Oznámený subjekt MPA Stuttgart-0672- provedl určení typu výrobku. Řízení výroby je organizováno 

výrobcem. 

 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo evropské technické 

posouzení bylo vydáno:  

Neuplatňuje se 

 

9. Seznam hlavních vlastností pro deklarovaný účel (účely) použití, vlastnosti stavebního výrobku pro uvedené 

hlavní charakteristiky a příslušné harmonizované technické specifikace 

 

mailto:info@gutex.de
http://www.gutex.de/


                          
 

Základní funkce:  Označen jako:  Hodnoty:  
Zkušební technická 

specifikace: 

Požární odolnost  B-s1, d0  

EN 15824:2009  

Nasákavost   W3 

Přilnavá pevnost v tahu na betonu  ≥ 0,3 N/mm2  

Trvanlivost   NPD  

Nebezpečné látky   NPD  

Propustnost vodních par  V 3 

Součinitel tepelné vodivosti  NPD 

 

10. Výkon výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čísla 9. Odpovědnost za přípravu 

tohoto prohlášení o vlastnostech je výrobce podle pořadového čísla 4. 

 

 

 

 

Podepsáno jménem výrobce: 

 

 

Pan Claudio Thoma,  výkonný ředitel  

(Jméno a funkce) 

 

 

Waldshut – Tiegen,  dne 19.06.2013  

(Místo a datum vydání)  

 


