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Prohlášení o vlastnostech
č.: DOP_NTC_BSH_cz_V2.0

1.

popis výrobku, označení:
BSH / lepené lamelové dřevo podle EN 14080:2013

2.

typové číslo, šarže, sériové číslo nebo jiné označení výrobku podle článku 11 odstavec 4 BauPVo:
datum výroby ev. identifikační číslo pro aktuální objednávku je uvedené na ozančení výrobku.

3.

předpokládaný účel použití výrobku podle harmonizované technické specifikace:
budovy a mosty

4.

název, zapsaný obchodní název nebo značka stejně jako adresa výrobce článku 11 odstavec 5
BauPVo:
NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1
9751 Sachsenburg
Rakousko

5.

název a adresa zmocněnce podle článku 12 odstavec 2 BauPVo :
žádný zmocněnec

6.

systém posuzování a ověřování stálosti vlastností podle přílohy V BauPVo:
System 1

7.

stavební výrobek podle evropského technického hodnocení:
Nehodí se

8.

stavební výrobek podle harmonizované normy:
certifikační místo Holzforschung Austria 1359 – provedl zjištění ohledně pevnosti lepeného
spoje a chování při požáru pro jednotlivé typy výrobků na základě první kontroly podniku stejně
jako podle běžného dohledu a hodnocení vnitropodnikové kontroly a vystavil osvědčení ES o
shodě č. 1359-CPR-0620.
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9.

definované vlastnosti:

podstatné parametry

modul pružnosti

pevnost v ohybu

pevnost v tlaku

pevnost v tahu

pevnost ve smyku

vlastnosti

smrk/jedle:
GL20h,
GL24h, GL24c, GL28h, GL28c,
GL30h, GL30c, GL32h, GL32c
modřín, borovice:
GL24h, GL24c,
GL28h, GL28c
Zařazení do pevnostní třídy může být
odvozené z doprovodných dokladů ke
dřevu.
Aktuální rozměry výrobku můžou být
odvozené z doprovodných dokladů.

pevnost lepeného spoje

Typ lepidla podle EN 301
Lamely podle EN 14080
Lepené spáry podle EN 14080

životnost

Životnost podle EN 350-2

chování při požáru

D-s2, d0

Nebezpečné substance

Třída formaldehydových emisí E1.

harmonizovaná
technická
specifikace

EN 14080:2013

10. Vlastnost výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídá definovaným vlastnostem podle bodu 9.
Odpovědným za vystavení tohoto prohlášení o vlastnostech je sám výrobce podle bodu 4.
Podepsané jménem výrobce:

Gerhard Göritzer / manažer NORITEC Holzindustrie GmbH
jméno a funkce

Sachsenburg, 10. červenec 2015
místo a datum vystavení

razítko/podpis

