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1. Jedinečný identifikačníkÓd typu výrobku: rÜuspłcHTEL

2. Zamýšlené/zamýšlená pouŽití: obyčejná malta pro vnější / vnitřní omítku _ GP
Vysoce kvalitní cementová malta k sanaci omítek,
ale i k vyplnění nekonstrukčních prasklin v
interiéru i exteriéru. Lze použít na betonové
podklady a běŽné vápenocementové jádrové
omítky. PouŽitelné od 3 do 30 mm.

3' Výrobce: KNAUF Praha, spol. s r.o.,
Mladoboleslavská 949,197 00 Praha 9 - Kbely'
Tel: +420 2721101'll, +420 844 600 600,
Fax: +420 272110 301, E-Mall: info@knauf.cz

4. Zplnomocněný zástupce: není relevantní

5. Systém/systémy POSV: Systém 4

6. a) Harmonizovaná norma: EN 998_í:2016
oznámený subjekVoznámené subjekty: není relevantní _ Počáteční zkoušky a kontroIa

ŕizení výroby u výrobce

b) Evropský dokument pro posuzování: není relevantní
Evropské technické posouzení: není relevantnĺ
Subjekt pro technické posuzování: nenĺ relevantní
oznámenýsubjekVoznámenésubjekty: nenírelevantní

7. De á vlastnosUdeklarované vlastnosti:

8. PřísluŠná technická dokumentace a/nebo
specifická technická dokumentace: není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto
prohlášení o vĺastnostech Se v souladu s nařízením (EU) Č. 30512011 vydává na výhradní
odpovědnost výrobce uvedeného výše'

oza bce a jeho jménem
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Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská949,197 oo Praha 9 Kbely' ČR
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax 272 110 301
E-mail: info@knauf.cz, lnteÍnet: www'knauf.cz
BankovnÍ spojení: Unicredit Bank czech Republic a.s'' Praha 1, Na Příkopě
858/20' Č' |i' 21 o57 69421 /2zoo, olČ cz 1 61 91 1 02

Deklarované vIastnosti Vlastnost
obiemová hmotnost v suchém stavu 1400 - 1600 (kq/m")
Reakce na oheň A1
Pevnost v tlaku cs tv
PřídrŽnost min. 0,2 MPa FP:B
Absorpce vody Wc'ĺ
Koeficient propustnosti vodních par u 'ĺ5/35
Tepelná vodivost 0,61 (W(m.K) P=50%
Trvanlivost min' 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek NPD (viz Bezpečnostní list)
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