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Výhlasenie o vlastnostiach 

Nr.: DOP_NTC_HOWD_sk_V1.0 
 
 

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:  

stenové a stropné obklady z masívneho dreva pre interiér a exteriér 

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 
balenia. 

3. Účel užívania výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou: 

 stenové a stropné obklady z masívneho dreva pre interiér a exteriér 

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 4 

7. Ak je stavebný produkt upravený harmonizovanou normou: 

nevzťahuje sa 

8. Výrobok regulujú nasledovné normy: 

EN 14519  interiérové a exterierové obklady z masívneho ihličnatého dreva 
- profilová doska s perom a drážkou 

EN 15146 interiérové a exterierové obklady z masívneho ihličnatého dreva 
- profilová doska bez pera a drážky 

EN 14915 interiérové a exterierové obklady z masívneho ihličnatého dreva 
- vyhodnotenie konformity a označenie 
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 9. Deklarované vlastnosti: 

Hlavné rysy vlastnosť 
Harmonizovaná 

technická 
špecifikácia 

Modul pružnosti 

NPD 

EN 14915 

Pevnosť v ohybe 

Pevnosť v tlaku 

Zugfestigkeit 

Pevnosť v šmyku 

Triedenie Suché triedené 

Životnosť Životnosť podľa EN 350-2 

Reakcia na oheň D-s2, d0 

Požiarna odolnosť NPD 

Uvoľňovanie nebezpečných 
látok  

Žiadne látky 

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, 28.06.2013 

miesto a dátum vystavenia pečiatka/podpis 

 


