
 Prohlášení o vlastnostech 

Podle CPR EU 305/2011 

čislo:  DoP 06-002 2013-07-01 

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:  Asfaltové vlnité desky  
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 

odst.4 : Asfaltové vlnité desky kategorie S  (P26xxP-Onduline Base, P25xxP - Onduline 
Standard, Onduline Easyline, Onduline Easyfix) 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou 
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 
Asfaltové vlnité desky pro střešní krytinu a vnější     obklady stěn  

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst. 5:  
ONDUILINE PRODUCTION SP. Z-O.O., UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 39-300 MIELEC, POLAND, 
www.onduline.com 

5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly v čl.12 
odst.2:      Nevztahuje se  

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků jak je uvedeno 
v příloze V:    System 4 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma:    Nevztahuje se 

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace 

   Průhyb při svislém zatížení Kategorie S : > 700N/m² 
 

EN 534 (2010) 

Odolnost proti nárazu Kategorie S :  250 mm 
 Pevnost v protržení hřebíkem Kategorie S:  > 150 N 
 Nepropustnost vyhovuje 

Pevnost v protržení hřebíkem po umělém 
stárnutí zmrazovacími cykly 

Kategorie S: > 150 N 
 

Nepropustnost po umělém stárnutí 
zmrazovacími cykly 

vyhovuje 

Součinitel teplotní roztažnosti α < 100 x 10-6 1/K 
Reakce na oheň E 

Chování při vnějším požáru F 
Nebezpečné látky NPD 

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. 
 

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o 
vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce 
uvedeného výše. 
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 
 

 
Waldemar Wiktorski, GM       Mielec, 14.6.2013 
   

 


