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SILCOLOR ACTIVE LONG LIFE 

      VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

č. 084.01.1/1 

 

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 
 

EN 15824:V1 // 2 
 

2. Typ, séria, alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu 
stavebných výrobkov podľa článku 11 ods. 4: 
 
Číslo šarže: nájdete na obale výrobku a sprievodnej dokumentácií 
 

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou 
harmonizovanou technickou špecifikáciou: 

           Vonkajšia omietka s organickým spojivom podľa EN 15824:2009   

4.  Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná 
adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5: 

STACHEMA CZ s.r.o. 

Hasičská 1, Zibohlavy 

280 02 Kolín, ČR 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého 
splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: 

Nebol ustanovený 

 
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného 

výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: 

Systém 4 

7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa 
vzťahuje harmonizovaná norma: 
                                                     
                                                     EN 15824:2009 
 
Oznámený subjekt: Výrobca STACHEMA CZ s.r.o. so sídlom Hasičská 1, Zibohlavy, 
Kolín, ČR vykonal počiatočnú skúšku typu výrobku v súlade so systémom 4 
a zaviedol systém riadenia výroby vo výrobni v súlade s požiadavkami 
harmonizovanej normy. 
 

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktoré bolo 
vydané európske technické posúdenie: 
 
 
Nevzťahuje sa 
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9. Deklarované parametre 

 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované technické 

špecifikácie 

Priepustnosť vodnej pary V1 EN 15824 

Permeabilita vody v kvapalnej fáze W3 EN 15824 

Súdržnosť > 0,3MPa  EN 15824 

Trvanlivosť  NPD EN 15824 

Tepelná vodivosť NPD EN 15824 

Reakcia na oheň Eurotrieda F EN 15824 

 

   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 je v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 a  
vydáva sa na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.  
 

Podpísal za a v mene výrobcu: 
 
 

 Bc. Martin Váša, výrobný riaditeľ 
 
 Zibohlavy, 12.4.2017 
  (miesto a dátum vydania) 

 
                       (podpis) 

 
                                                                                        
 

           
 

      
               

 
 
 
 

      

       


