
25. 09. 2016

v !!! doplniť meno !!!, pečiatka

Vydané v souladu s přílohou III k nařízení (EU) č. 305/2011
a vyhláškou MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. a zákonem č.133/2013 Z.z.

1.
Druhový a obchodní název výrobku:

Střešní, čelní a nástřešní žlabový hák (půlkruhový a hranatý), materiálové provedení:
Fe-pozink, Fe-pozink + pružný plastový povlak, AI + pružný plastový povlak, Cu a TiZn obalované. 

2.
Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo, nebo jakýkoliv jiný prvek

umožňující identifikaci stavebního výrobku:
typ a číslo viz balení - obal výrobku

3.
Určená slovenská norma vztahující se na výrobek (označení, rok vydání a název):

STN EN 1462:2005
4.

SK technické posouzení, pokud bylo pro výrobek vydáno (označení a název),
a název autorizované osoby, která je vydala:

Nevztahuje se.
5.

Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s uplatněnou určenou
normou nebo SK technickým posouzením:

Žlabové háky jsou určeny k uchycení a upevnění odvodňovacích žlabů.
6.

Obchodní jméno, adresa sídla, IČO výrobce a místo výroby:
KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, IČO 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21

7.
Jméno a adresa zplnomocněného zástupce, je-li ustanoven:

Nevztahuje se.
8.

Uplatněný systém nebo systémy posuzování parametrů podle vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z:
Systém IV

9.
Označení SK certifikátu(ů) a datum (data) vydání, pokud byl(y) vydán(y), a název autorizované osoby, která ho (je) vydala:

Nevztahuje se.

 

11.
Toto SK prohlášení o parametrech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 6.

č. 0002/2020

PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH
STŘEŠNÍ, ČELNÍ A NÁSTŘEŠNÍ ŽLABOVÝ HÁK

 

PODSTATNÉ VLASTNOSTI PARAMETRY PROTOKOL O ZKOUŠCE, VÝPOČTU APOD.
       vhodnost materiálu háku v souladu s odstavcem 4 STN EN 1462 Protokol o zkoušce č. 0002/2020/M01 z 2.1.2020
       odolnost proti korozi v souladu s odstavcem 5 STN EN 1462 Protokol o zkoušce č. 0002/2020/O01 z 2.1.2020
       konstrukce háků v souladu s odstavcem 6 STN EN 1462 Protokol o zkoušce č. 0002/2020/U01 z 2.1.2020

10.
DEKLAROVANÉ PARAMETRY: 

2.1.2020V Čachticích:

Eduard Kollár ml.
předseda představenstva

KJG a.s., Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice
IČO 31439951   DIČ 2020380769   IČ DPH SK2020380769

telefon +421 32 7743 410
CZ


