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DREVENÉ PODLAHY

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu: 
1393-CPR-1165

2. Typové, sériové nebo výrobní číslo nebo jiná identifikační značka stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

3. Určení nebo zamýšlené použití stavebního výrobku výrobcem v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:
Norma: EN 14342:2013
Použití: interiérové podlahy z masivního dřeva podle EN 14342:2013 s drážkou a / nebo perem pro použití jako vnitřní podlahy

4. Název, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 1 odst. 1 bodu 5:
PECHAR s.r.o., Náchodská 23, Praha 9, ČR

5. Je-li to vhodné, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce odpovědného za úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2, neplatí

6. Systém nebo systémy pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V: Systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech konstrukčního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: vypouští

8. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
není relevantní

9. Deklarované užitné vlastnosti:

10. Deklarované vlastnosti výrobku v bodech 1 a 2 jsou v souladu s užitnými vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Odpovědnost za přípravu tohoto 
prohlášení o vlastnostech je výrobce podle čísla 4.

           Jiří Pechar
           V Praze dne 20.12.2018

Základní charakteristiky Užitné vlastnosti Harmonizovaná technická specifikace

Vlhkost 7-11% ČSN EN 13183-1

Požární klasifikace Dfl-S1 ČSN EN 13501-1

Emise formaldehydu ≤ 0,124 mg/m3m3 ČSN EN 13501-1

Emise Pentachlorfenolu ≤ 5 ppm CEN/TR 14823

Pevnost v tahu NPD ČSN EN 1533

Kluzkost NPD CEN/TS 15676

Tepelná vodivost NPD ČSN EN 12664

Biologická trvanlivost Třída 1 EN 335-1/2

Technický list 
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