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Výhlasenie o vlastnostiach
Nr.: DOP_NTC_BSH_sk_V2.0

1.

Jedinečný identifikačný kód výrobku:
BSH podľa EN 14080:2013

2.

Typ, séria alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný identifikátor pre identifikáciu stavebného
výrobku v súlade s článkom 11, odsek 4 BauPVo:
Dátum výroby, prípadne identifikačné číslo pre každú objednávku sú súčasťou označenia prvku.

3.

Účel užívania výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:
budovy a mosty

4.

Meno, registrované obchodné meno alebo značka, adresa výrobcu podľa článku 11, odsek 5
BauPVo:
NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1
9751 Sachsenburg
Rakúsko

5.

Meno a adresa splnomocneného zástupcu úlohy podľa článku 12, odsek 2 BauPVo:
žiaden zástupca

6.

Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v súlade s prílohou V BauPVo:
System 1

7.

V prípade, že je stavebný výrobok upravený európskym technickým hodnotením:
nevzťahuje sa

8.

Ak je stavebný produkt upravený harmonizovanou normou:
Notifikovaný orgán Holzforschung Austria 1359 - urobil s ohľadom na pevnosť lepenia a
požiarnej odolnosti určenie typu výrobku na základe počiatočnej skúšky, počiatočnej inšpekcie
továrne a vlastnej kontroly výroby u výrobcu, vykonáva priebežné inšpekcie, posudzovanie a
vyhodnocovanie systému riadenia výroby a vystavil vyhlásenie o zhode s EK certifikátom zhody
č 1359-CPR-0620.
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9.

Deklarované vlastnosti:

Hlavné rysy

Modul pružnosti

Pevnosť v ohybe

Pevnosť v tlaku

Pevnosť v ťahu

Pevnosť v šmyku

vlastnosť

smrek/jedľa:
GL20h,
GL24h, GL24c, GL28h, GL28c,
GL30h, GL30c, GL32h, GL32c
smrekovec, borovica:
GL24h, GL24c,
GL28h, GL28c
Zaradenie doručeného dreva do
pevnostných tried je uvedené v sprievodnej
dokumentácii.
Rozmery jednotlivých produktov možno
nájsť v sprievodnej dokumentácii.

Pevnosť lepenia

Lepidlo typ I podľa EN 301
spoje lamiel podľa EN 14080
lepená špára podľa EN 14080

Životnosť

Životnosť podľa EN 350-2

Reakcia na oheň

D-s2, d0

Uvoľňovanie
nebezpečných látok

Emisná trieda formaldehydu E1

Harmonizovaná
technická
špecifikácia

EN 14080:2013

10. Vlastnosti výrobku v súlade s bodom 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným parametrom podľa bodu
9. Zodpovedný za prípravu tohto vyhlásenia o vlastnostiach je samotný výrobca podľa bodu 4.
Podpísané v mene výrobcu:

Gerhard Göritzer / konateľ NORITEC Holzindustrie GmbH
meno a funkcia

Sachsenburg, 10. júl 2015
miesto a dátum vystavenia

pečiatka/podpis

