
kompetence v oblasti ochrany
staveb od roku 1957

DISBON
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

pro výrobek Disbocret 515 Betonfarbe (barva na beton)

DIS-515-001189

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
EN 1504-2: ZA.1d a ZA.1e

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 povrchu - nátěrová vrstva
ochrana proti pronikání cizích látek (1.3)

regulace obsahu vlhkosti (2.2)
zvětšující se elektrický odpor (8.2)

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 1504-2, 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-0711



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

není nutné

9. Prohlášené vlastnosti:

EN 1504-2:
Výrobek se používá v systému na ochranu povrchu:

Disbocret OS 2 / B (450, 515),
který se skládá z těchto složek:
Disboxan 450 Fassadenschutz (ochranný prostředek na fasády)
Disbocret 515 Betonfarbe (barva na beton)

Vlastnosti v systému výrobků Disbocret OS 2 / B (450, 515)

důležité znaky vlastnosti harmonizovaná
technická specifikace

lineární smršťování nedeklarováno
koeficient tepelné roztažnosti nedeklarován
mřížkový řez  GT 2
propustnost CO2 sD  50 m
propustnost vodních par třída I
kapilární pohlcování vody a
propustnost vody

w  0,1 kg/m2 x h0,5

odolnost proti změnám teploty  1,0 (0,7) 1) N/mm2

odolnost proti teplotnímu šoku nedeklarována EN 1504-2:2004
odolnost proti působení chemikálií nedeklarována
schopnost vyplňování trhlin nedeklarována
odtrhávací pokus za účelem
posouzení přilnavosti

 1,0 (0,7) 1) N/mm2

reakce na oheň třída E 2)

drsnost nedeklarována
umělé vystavení vlivu počasí žádné viditelné vady
antistatické chování nedeklarováno
přilnavost na mokrém betonu nedeklarována
nebezpečné látky nedeklarovány

1) Hodnota v závorkách nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.

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 1504-2:2004

výrobek na ochranu povrchu - nátěrová vrstva
EN 1504-2: ZA.1d a ZA.1e

mřížkový řez  GT 2
propustnost CO2 sD  50 m
propustnost vodních par třída I
kapilární pohlcování vody a propustnost vody w  0,1 kg/m2 x h0,5

odolnost proti změnám teploty  1,0 (0,7) 1) N/mm2

odtrhávací pokus za účelem posouzení přilnavosti  1,0 (0,7) 1) N/mm2

reakce na oheň třída E
umělé vystavení vlivu počasí žádné viditelné vady

1) Hodnota v závorkách je nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.

DISBON GmbH - sídlo: D-64372 Ober-Ramstadt - okresní soud Darmstadt HRB (obchodní rejstřík) 91502
jednatelé: Öcal Altinkum (předseda), Guido Cruysen

internet: www.disbon.de

CAPAROL


