IZJAVA O LASTNOSTIH
Št. 30/2013/L
1. Unikatna identifikacijska koda vrste izdelka:

MSL 115 AL

2. Vrsta, serija, serijska številka ali kateri drug element,

Vse serije proizvoda od 31.10.2013.
Datum proizvodnje – informacije so zagotovljene na embalaži.

ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda kot
se zahteva v členu 11(4):
3. Predvidena uoraba ali uporabe gradbenega proizvoda v
skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo
kot jo je predvidel proizvajalec :

Hidroizolacijske prevleke – plastične plasti za nadzor pare - PN-EN 13984:2013-06E

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna
znamka in kontaktni naslov proizvajalca kot se zahteva v
členu 11 (5):

Steam-tight foil (parna zapora) MSL 115 AL MAX
Lenko S. A.
Ul. Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biala
lenko@lenko.com.pl

5. Kadar je primerno, naslov in ime zakonitega,
pooblaščenega zastopnik katerega mandat zajema
naloge opredeljene v členu 12 (2).

Lenko S. A.
Ul. Okrzei 2
43-300 Bielsko-Biala
lenko@lenko.com.pl

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremnljivosti

Sistem potrjevanja skladnosti 3 in sistem 4 za reakcijo na ogenj

lastnosti gradbenega proizvoda ko je določeno v
aneksu V.
7. V primeru, ko se izjava o lastnostih nanaša na gradbeni proizvod
zajet v harmoniziranem standardu:

No. 1434, PCBC – Od dzial Bad an I Cert yf ikac j i w Gdansk u Labor at or iu m Wyrobow
Budo wlanych, ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdansk je izvedel začetno tipsko testiranje po
sistemu 3 in izdal testno poročilo Št. 96/II/2012, 222/H/2012

8. V primeru, ko se izjava o lastnostih nanaša na gradbeni proizvod
za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena

Se ne uporablja

9. Deklarirane lastnosti
Bistvene značilnosti
Reakcija na ogenj
Vodotesnost
Vodna parna propustnost
Odpornost na trganje
- po vzdolžni smeri
- po prečni smeri
Skupna trdnost
Odpornost na udarce
Natezne lastnosti , mak sima lna na tezna sila :
- vzdolžna smer
- prečna smer
Natezne lastnosti: raztezek
- vzdolžna smer
- prečna smer
Trajnost:
- vodno parna odpornost po umetnem staranju
- proti kemikalijam
Nevarne snovi

Lastnosti
F
2 [kPa]

Harmonizirana tehnična specifikacija

450* 109 [m2-sPa/kg +/- 20 [%]
400 [N]
400 [N]
NPD
NPD
650 [N/50mm]

PN-EN 13984:2013-06E

600 [N/50mm]
19 [%]
14 [%1
pozitiven rezultat
NPD
NPD

10. Lastnosti izdelka, ki so navedene v točki 1 in 2 so v skladu z deklariranimi lastnostmi pod točko 9. Ta izjava o lastnostih se izda izključno na odgovornost
proizvajalca navedenega v točki 4.
Dodatne in f or mac ije :
Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi na vedenih v REACH. Navodila za namestitev najdete na www.lenko.com.pl
Podpisano zain v imenu proizvajalca:

Bielsko-Biaia, 03.02.2014
(kraj in datum izdaje)

