
1. Jedinečný identifi kačný kód typu výrobku:

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, 
alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifi káciu 
stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku II 
ods. 4:

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, 
ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou 
harmonizovanou technickou špecifi káciou:   

4. Meno, registrované obchodné meno alebo 
registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa 
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:    

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa 
splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie 
zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:  

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania 
nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa 
uvádzajú v prílohe V:  

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho 
sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 
harmonizovaná norma:           
Protokol o skúškach č.40-13-0281 zo dňa 27.06.2013, 
Skúšobné laboratórium TSUS, pracovisko Nitra, 
Braneckého 2, 949 01 Nitra, - systém 3.  

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho 
sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované 
európske technické posúdenie:  

9. Deklarované parametre:

Betónová krytina a doplnky (EN490)

Terran Rundo (T EN 490 IL RF 300-390-4,4)

Skladaná betónová strešná krytina šikmých a strmých 
striech

Mediterrán Magyarország Kst .
Tompa u. 10. , 7754 Bóly -  Maďarsko

neaplikovateľná

systém 3

 P 40-13-0278

neaplikovateľná

Vyhlásenie o PARAMETROCH
DOP/SK/RUN/2014

14

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované 
technické parametre

Rozmery 330x420 mm EN 490:2011

Hmotnosť 4,4 kg/ks EN 490:2011

Presiakavosť >20 hodín EN 490:2011

Mrazuvzdornosť zodpovedajúce EN 490:2011

Trieda horľavosti A1 EN13501 -1:2007

Mechanická odolnosť >1 200 N EN 490:2011

Rozmerné odchýlky zodpovedajúce EN 490:2011

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch l a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Za vydanie tejto dokumentácie je zodpovedný výrobca uvedený v bode 4.

V Bóly, dňa 01.01.2015   Gódi Attila, konateľ
meno, priezvisko, funkcia a podpis


