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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle přílohy č. III vyhlášky č. 305/2011 (EU)

pro výrobek Disbocret 502 Protec Plus

DIS-502-004157

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
EN 1504-7: ZA.1a

2. Číslo typu, várky nebo série nebo jiný znak za účelem identifikace stavebního výrobku
podle článku 11, odstavce 4:

číslo várky: viz obal výrobku

3. Plánovaný účel použití od výrobce nebo plánované účely použití stavebního výrobku
podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace:

výrobek na ochranu výztuže proti korozi

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní
adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5:

DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50

64372 Ober-Ramstadt

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena plněním
úkolů podle článku 12, odstavce 2:

není nutné

6. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stability vlastností stavebního výrobku podle
přílohy V:

systém 2+ (pro použití v budovách a technických inženýrských stavbách)

7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, který je
registrován harmonizovanou normou:
EN 1504-7, systém 2+:

Notifikovaná osoba KIWA, institut pro výzkum polymerů, Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-
Wicker, identifikační číslo 1119, prováděla prvotní inspekci závodu

a vlastní kontroly výroby v závodě i průběžný dozor, hodnocení a posuzování vlastní
kontroly výroby v závodě podle systému 2+ a vystavila tento dokument:

potvrzení o konformitě vlastní kontroly výroby v závodě č. 1119-CPR-0951.

8. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo
vystaveno evropské technické hodnocení:

není nutné



9. Prohlášené vlastnosti:

důležité znaky vlastnosti Harmonizovaná
technická specifikace

střihový odpor nedeklarován
ochrana proti korozi splněna EN 1504-7:2006
nebezpečné látky nedeklarovány

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle bodu 9.
Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný sám výrobce podle bodu
4.

Podpis za výrobce a jménem výrobce:

Jürgen Krichbaum, vedoucí úseku managementu výrobků

Ober-Ramstadt, 01. července 2013 podpis
............................................................................

(podpis)
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EN 1504-7:2006

výrobek na ochranu výztuže proti korozi
EN 1504-7: ZA.1a

střihový odpor Nedeklarován
ochrana proti korozi Splněna
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