
, Proh|áöení o vlastnostech: ö' CPR.HU1/0002
1. Jedineöny identifikaöní kód typu rlirobku: ADEsILEX P7
2' Typ, série nebo sériové Öís|o nebo jak!'ko|ijin! prvek umoZriující identifikaci stavebních vyrobkú pod|e CPR ö|.

11 (4):
ZLEPSENÉ cEMENToVÉ leplot.o NA oBKLADY A DLAZBY z KERAM|KY

3. Zamls|ené pou2ití nebo zamllö|ená pouZití stavebního v1irobku v sou|adu s piís|usnou harmonizovanou
technickou specifikací pod|e piedpok|adu vyrobce: Lepení obk|adü a d|aieb v interiéru a exteriéru

4. Jméno, Íirma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa vfrobce pod|e ö|. 11 odst. 5:
MAPE|Kft' 2040. Budaörs, Sport. u.2. www.mapei.hu

5. Piípadné jméno a kontaktní adresa zp|nomocnéného zástupce, jehoZ p|ná moc se vztahuje na úkoly uvedené
v ö|,12 odst. 2: Neuvedeno

6' Systém nebo systémy posuzování a ovéiování stá|osti v|astností stavebních vyrobkú, jakje uvedeno v pií|oze
V: System 3

System 4 pro reakci na ohefi
7. V piípadé proh|á$ení o v|astnostech tlkajících se stavebního vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovaná
n0rma:

Autorizovaná zkuöební |aboratoi TUM Mnichov, é. 1211, provedla uröení typu vfrobku na
zák|adé zkouöky vzorkü odebranich virobcem pod|e systému 3 a vyda|a |iotoxoly
25110004/AG.

B. V piípadé proh|áöení o v|astnostech tlkajících se stavebního vyrobku, pro kten! bylo vydáno evropské
technické posouzení (ETA): Nestanoveno

9' Deklarované v|astnosti

10. V|astnost vyrobku uvedená v bodé 1 a 2 je ve shodé s v|astností uvedenou v bodé 9.
Toto proh|á$ení o v|astnostech se vydává na v1ihradní odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsáno za vlrobce jménem: Kopacz Tamás. Vedoucí viroby
(méno a funkce)

Budaörs, 01rc7nu3
(místo a datum vydání)

Základni charakteristi ky Vlastnost Harmon izované technické
specifikace

Reakce na oheÉ Tiída E

EN 12004:2007 + A1:2012

Piídrinost jako:
. poöáteöní tahová piídrinost

21.0 N/mm'z

Trvanlivost:
. tahová piídrinost po uloiení
v teple

. tahová pÍídrinost po
ponoÍení ve vodé

. tahová pÍídrinost po
vystavení mrazovim cyk|úm

> 1,0 N/mm2

) 1,0 N/mm2

> 1,0 Nlmm2

Uvo|fi ován í nebezpeönfch
látek

viz Bezpeönostní |ist

ÍHUt/o0o2.0/CZ]


