
25. 09. 2016

v !!! doplniť meno !!!, pečiatka

Izdana skladno s prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011 
in obvestilom MDVRR SR št. 162/2013 Zb. z. ter zakona št. 133/2013 Zb. z.

1.
Vrsta in trgovsko ime izdelka: Strešni žlebovi, cevi in dodatna oprema (polkrožni in oglati), material izdelave:

Pocinkano železo, Cu, Al, TiZn, nerjaveče, pocinkano železo + prožna plastificirana prevleka,
Al + prožna plastificirana prevleka. 

2.
Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element,
na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:

tip in vrsta - glej pakiranje - embalažo izdelka
3.

Ustaljen slovaški standard, ki se navezuje na izdelek (oznaka, leto izdelave in ime):
STN EN 612:2005

4.
Slovaška tehnična ocena, če je bila pri izdelku opravljena (oznaka in ime)

ter ime pooblaščene osebe, ki jo je izdala:
Ni relevantno

5.
Predvidena uporaba proizvoda v skladu z veljavnim harmoniziranim

standardom ali slovaško tehnično oceno:
Strešni žlebovi in cevi so namenjeni odvajanju deževnice in staljenega snega

in ledu s površin zgradb v sistem za odvodnjavanje ali v kanalizacijo.
6.

Trgovsko ime, naslov sedeža, matična številka proizvajalca in mesto proizvodnje: 
KJG a.s., Malinovskeho 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, matična številka 31439951, ul. Malinovskeho 800/131, Čachtice 916 21.

7.
Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, če je določen:

Ni relevantno
8.

Uporabljena sestava ocene lastnosti, skladno z obvestilom MDVRR SR št. 162/2013 Zb. z.:
Sestav IV

9.
Oznaka slovaškega certifikata in datum(i) izdelave, če je/so bil(i) izdan(i), ter ime pooblaščene osebe, ki ga (jih) je izdala:

Ni relevantno

11.
Ta slovaška izjava o lastnostih se izdaja na izključno odgovornost proizvajalca, navedenega pod točko 6.
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IZJAVA O LASTNOSTIH
STREŠNI ŽLEBOVI IN CEVI 

 

OSNOVNE ZNAČILNOSTI LASTNOSTI PROTOKOLI O PREIZKUSU, IZRAČUNIH ITD.
       ustreznost materiala skladno z odsekom 6 STN EN 612 Protokol o preizkusu št. 0003/2020/M01 z dne 2.1.2020.
       ustreznost materiala skladno z odsekom 7 STN EN 612 Protokol o preizkusu št. 0003/2020/R01 z dne 2.1.2020.
       Oznake izdelka skladno z odsekom 9 STN EN 612 Protokol o preizkusu št. 0003/2020/O01 z dne 2.1.2020.

10.
DEKLARIRANE LASTNOSTI 
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