
25. 09. 2016

v !!! doplniť meno !!!, pečiatka

Izdano v skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011
in Odlokom MDVRR SR št.162/2013 Ur. l. ter zakonom št. 133/2013 Ur. l. 

1.
Oznaka tipa in komercialna oznaka izdelka:

Strešni snegobrani, material izvedbe 
Fe – pocinkano, Cu, AI, nerjaveče, Fe - pocinkano + elastična plastična prevleka, AI + elastična plastična prevleka. 

2.
Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element,

na podlagi katere je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
tip in številka je navedena na pakiranju – embalaži proizvoda

3.
Veljaven slovaški standard, ki se nanaša na proizvod (oznaka, leto izdaje in naziv):

 STN 73 3610 (1987) Kleparska gradbena dela 
4.

SK tehnična ocena, če je bila za izdelek izdana (oznaka in naziv),
in naziv pooblaščene osebe, ki jo je izdala:

Ne uporablja se
5.

Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavnim 
standardom ali SK tehnično oceno:

Pločevinasti profili in fitingi (spodnje in stranske plošče ter letve) se uporabljajo kot povezovalna sredstva,
dilatacijska sredstva in izdelki za odvodnjavanje streh in plaščev zgradb.  

6.
Firma, sedež, matična številka proizvajalca in kraj proizvodnje:  

KJG a.s., Malinovskeho 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, matična številka 31439951, ul. Malinovskeho 800/131, Čachtice 916 21.
7.

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika, če je določen:
Ne uporablja se

8.
Uporabljen sistem ali sistemi za ocenjevanje lastnosti v skladu z odlokom MDVRR SR št.162/2013 Ur. l.:

Sistem IV
9.

Oznaka SK certifikata(ov) in datuma(ov) izdaje, če je (so) bil(i) izdani, in naziv avtorizirane osebe, ki ga je izdala: 
Ne uporablja se

11.
Ta SK izjava o lastnostih se izdaja na izključno odgovornost proizvajalca iz točke 6.

V Čachticah,

IZJAVA O LASTNOSTIH 
PLOČEVINASTI PROFILI IN FITINGI  

 

BISTVENE ZNAČILNOSTI LASTNOSTI ZAPISNIK O PREIZKUSU, IZRAČUNI IPD.
       primernost materiala v skladu s členom 18 STN 73 3610 Zapisnik o preizkusu št. 0001/2020/M01 z 2.1.2020

       oblikovna in dimenzijska
       skladnost 

v skladu s poglavjem III.
odstavek F, G, H STN 73 B39:C42 Zapisnik o preizkusu št. 0001/2020/R01 z 2.1.2020

10.
NAVEDENE LASTNOSTI  

Eduard Kollár ml.
predsednik uprave

Št. 0001/2020

2.1.2020.
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SEZNAM KLEPARSKIH PLOČEVINASTIH ELEMENTOV 
IN NOSILCEV (PLAŠČI IN LETVE) PROIZVAJALCA KJG A.S. 

       1 odkapna pločevina za okna 
       2 zaključki za odkapno pločevino 
       3 pločevina za obloge oken
       4 pločevina za obloge balkonov 
       5 pločevina za obloge teras 
       6 pločevina za obloge pohodnih streh 
       7 obloge dimnikov 
       8 obrobe za dimnike
       9 pokrovi za dimnike
     10 pločevina za obloge kaminov
     11 robne letve
     12 zavetrne letve
     13 zaključne letve
     14 pokrivne letve
     15 vezne letve
     16 priključki
     17 pločevina za napušče
     18 pločevina za ograje
     19 obrobe zidov
     20 obrobe cevi in palic
     21 podložna pločevina
     22 pokrovi
     23 zračniki
     24 žlote
     25 Slemenske letve
     26 dilatacijske letve
     27 pločevina za obloge
     28 atipični profili po dokumentaciji
      kupca v skladu s STN 73 3610
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