


 

                                           PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH 
DOP 0502001 

 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 

Elastické podlahy, DIN EN 649:2011 
 
2. Typ, séria alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa 

článku 11 odsek 4: 
Viď. výrobný štítok 

 
3. Plánované použitie alebo plánované použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou 

technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu: 
Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041) podľa špecifikácie výrobcu. 

 
4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 odsek 5: 

Designbeläge Style Floor / Design Klick 
Windmöller Flooring Products GmbH, Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf 

 
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, jeho plná moc sa vzťahuje na úkoly uvedené v čl. 

12 odst. 2: 
-------------------- 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v 
prílohe V  
Systém 3 

 
7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 

norma. Meno povereného orgánu, ktorý na základe vzoriek poskytnutých výrobcom vydal skúšobný protokol pre 
počiatočnú typovú skúšku: 

 
TFI Textiles & Flooring Institute, Aachen – NB 1658 
Eph Entwicklungs- u. Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden – NB 0766 

 
8. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktoré bolo vydané európske technické 

posúdenie: 
Nie je použiteľný 

 
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 
 

Základné charakteristiky Vlastnosť Harmonizované technické 
špecifikácie 

Reakcia na oheň C fl –  s1 
B fl –  s1 s podložkou SILENT 

COMFORT 

EN 14041: 2004/AC:2006 

Obsah pentachlorofenolu NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

Emisia formaldehydu E1 EN 14041: 2004/AC:2006 

Protisklznosť DS EN 14041: 2004/AC:2006 

Elektrické vlastnosti (disipativní) NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

Elektrické vlastnosti (vodivé) NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

Elektrické vlastnosti (antistatické) NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

Tepelná vodivosť [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

Vodotesnosť NPD EN 14041: 2004/AC:2006 

 
Vlastnosť výrobku uvedené v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 9. Toto vyhlásenie o vlastnostiach 
sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 
 
Podpísané za výrobcu a jeho menom : 


