VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
STREŠNÉ ZACHYTÁVAČE SNEHU
č. 0006/2020
Vydané v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č.305/2011
a Vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z. a zákona č.133/2013 Z.z.
1.
Druhový a obchodný názov výrobku:
Strešné zachytávače snehu, materiálové prevedenie:
Fe – pozink ,Cu, Al, Nerez, Fe – pozink + pružný plastový povlak, Al + pružný plastový povlak.
2.
Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek
iný prvok umožňujúci identifikáciu
stavebného výrobku:
typ a číslo viď balenie – obal výrobku
3.
Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN 73 3610 (1987) Klampiarske práce stavebné
4.
SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov),
a názov autorizovanej osoby, ktorá, ktorá ho vydala:
Nevzťahuje sa
5.
Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatnenou určenou
normou, alebo SK technickým posúdením:
Strešné zachytávače snehu slúžia ako zábrany proti samovoľnému pohybu a pádu snehu zo strešnej
plochy, a ako ochrana odvodňovacieho systému pred deformáciou, ak sú namontované podľa návodu.
6.
Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, IČO 31439951, ul.Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.
Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
Nevzťahuje sa
8.
Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z:
Systém IV
9.
Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Nevzťahuje sa
10.
DEKLAROVANÉ PARAMETRE
PODSTATNÉ VLASTNOSTI

PARAMETRE

PROTOKOL O SKÚŠKE,VÝPOČTE A POD.

vhodnosť materiálu

v súlade s čl.118 až 121 STN 73 3610

Protokol o skúške č.0006/2020/M01 z 2.1.2020

rozmery
výrobku

v súlade s kapitolou III.
odsekom A,K STN 73 3610

Protokol o skúške č.0006/2020/R01 z 2.1.2020

11.
Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

25. 09. 2016

V Čachticiach: 2.1.2020
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