NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

Izjava o lastnostih
Št.: DOP_NTC_BSH_si_V2.0

1.

Enoznačna značilna koda tipa proizvoda:
Slojni les po EN 14080:2013

2.

Tipska, paketna ali serijska številka oz. druga oznaka za identifikacijo gradbenih proizvodov v
skladu z 4. odstavkom 11. člena Uredbe o gradbenih proizvodih:
proizvodni datum oz. identifikacijsko številko za posamezno naročilo je mogoče vzeti iz oznake
gradbenega dela.

3.

Predvideni namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z usklajeno tehnično specifikacijo:
zgradbe in mostovi

4.

Ime, registrirano trgovsko ime ali znamka ter naslov proizvajalca po 5. odstavku 11. člena Uredbe
o gradbenih proizvodih:
NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1
9751 Sachsenburg
Avstrija

5.

Ime in naslov pooblaščenca za naloge skladno z 2. odstavkov 12. člena Uredbe o gradbenih
proizvodih:
brez pooblaščenca

6.

Sistem za oceno in preverjanje zanesljivosti lastnosti in delovanja po Prilogi V Uredbe o gradbenih
proizvodih:
Sistem 1

7.

Če je gradbeni proizvod reguliran na podlagi Evropske tehnične ocene:
ni ustrezno

8.

Če je gradbeni proizvod reguliran na podlagi usklajenega standarda:
Priglašena ustanova Holzforschung Austria 1359 je v zvezi s trdnostjo lepljenja in obnašanja pri
požaru izvedla določitev tipa proizvoda s pomočjo začetnega testa, začetnega inšpekcijskega
pregleda obrata in obratne kontrole proizvodnje ter tekočega nadzora, ocenjevanja in
ovrednotenja obratne kontrole proizvodnje in izdala potrdilo o skladnosti s Certifikatom o
skladnosti ES št. 1359-CPR-0620.
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9.

Navedene lastnosti:
Bistvene značilnosti
Modul elastičnosti

Upogibna trdnost

Tlačna trdnost

Natezna trdnost
Potisna trdnost

Zmogljivost
Smreka/hoja:
GL20h,
GL24h, GL24c, GL28h, GL28c,
GL30h, GL30c, GL32h, GL32c
Macesen, bor:
GL24h, GL24c,
GL28h, GL28c
Uvrstitev dobavljenega lesa v trdnostne
razrede lahko opravite na podlagi
spremnih papirjev.
Posamezne dimenzije proizvodov lahko
vzamete iz spremnih papirjev.

Trdnost lepljenja

Tip lepila I pod EN 301
Spoji lamelnih desk skladno z EN 14080
Lepljene fuge skladno z EN 14080

Trajnost

po EN 350-2

Obnašanje pri požaru

D-s2, d0

Oddajanje nevarnih
snovi

Emisijski razred za formaldehid E1

Usklajena tehnična
specifikacija

EN 14080:2013

10. Lastnosti proizvoda v skladu s točkama 1 in 2 ustrezajo navedenim lastnostim v točki 9. Odgovorna
oseba za pripravo pričujoče Izjave o lastnostih je po točki 4 proizvajalec sam.
Podpisani v imenu proizvajalca:

Gerhard Göritzer / direktor NORITEC Holzindustrie GmbH
Ime in funkcija

Sachsenburg, 10.07.2015
Kraj in datum izdaje

Žig/podpis

