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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
 

č. 1353_Fine Plaster White Feinputz Weiss _2013-07-0 1 
 
1. Jedinečný identifikační kód typu: EN 998-1 
 
2. Typ, série nebo  sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožńující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 

11 odst. 4:    Knauf Fine Plaster White Feinputz Weiss. Výrobní šarže: viz obal produktu  
 
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou 

technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 
Omítková malta. Malta bez zvláštních vlastností. Ma lta, která je složena a namíchána ve výrobním 

závod ě. Obchodn ě se jedná o „suchou maltu“, která je namíchaná a vy žaduje pouze p řidání vody.  
 
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 111 odst. 5:  

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o., ul. Gipsowa 5,  97 – 400 Belchatow, Polen. 
Tel. +48 22 369 56 00, Fax +48 22 369 56 10, e-Mail  bauprod@knauf.pl 

 
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno 

v příloze V: Systém 4  
 
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 

harmonizovaná norma: Není relevantní – Po čáteční zkoušky typu a kontrola řízení výroby u výrobce.  
 
9. Vlastnosti: 

Základní charakteristiky  Vlastnost  Harmonizov ané technické 
specifikace 

Třída reakce na oheň A1 

EN 998 – 1 : 2010 

Pevnost v tlaku CS II 
Nebezpečné látky NPD 
Přídržnost ≥ 0,1 N/mm2, FP:A,B 
Koeficient propustnosti vodních par µ ≤ 20 
Absorpce vody W1 
Tepelná vodivost NPD 

 
Malta může být bez zkoušek zařazena do třídy reakce na oheň A1, pokud obsah homogenní 
distribuovaných látek je ≤ 1% hmotnosti nebo objemu (ve kterém je vyšší hodnota použitelná). 
Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: 
Není relevantní  

 
10.  Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.  

 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
 Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

 
    Andrzej Feruga 

Člen představenstva 
 
 
 
 
 
 

Rogowiec, 01.07.2013        
 


