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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
dle přílohy III nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011   

ME220-20170714 

 

1.  Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  

ME220; tloušťka 0,75 mm 
 
 
2.  Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků 
podle čl. 11 odst. 4: 
 
ME220, číslo šarže: viz obal výrobku  
 
 
3.  Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou 
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 

Parozábrana omezující pronikání vlhkosti do prostoru tepelné izolace (definice produktu v EN 13984 – Typ A) 
  
 
4.  Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: 
 
Tremco illbruck s.r.o. 
Slezská 2526/113 
130 00 Praha 3  
 
 
 
5.  Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly 
uvedené v čl. 12 odst. 2: 

není relevantní   

 

6.  Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je 
uvedeno v příloze V: 

Systém 3 
 
 
7.  V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma: 

Zkoušky provedené v 0370 
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8.  Vlastnosti uvedené v prohlášení   
 

Základní 
charakteristiky 

Vlastnost Testovací norma 
Harmonizované 
technické 
specifikace 

Reakce na oheň třída E EN 13 501 -1  
 
 
 
 
 
 
  EN 13 984: 2103 

Vodotěsnosti (2 kPa) splňuje EN 1928 

Propustnost vodních par 50000 EN 1931 

Odolnost vůči nárazu 
žádný ukazatel není 
stanoven 

EN 12 691 

Odolnost ve střihu ve spáře 
žádný ukazatel není 
stanoven 

EN 12 316-2 

Pevnost v tahu ≥ 7 MPa EN 12 311-2 

Prodloužení ≥ 300% EN 12 311-2 

Odolnost vůči přetržení ≥ 10 N EN 12 310-2 

Odolnost vůči stárnutí splňuje EN 1296 / EN 1931 

 

 

9.  Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a  2  je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. 

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Neubauer      Stanislav Jirák 
Obchodní ředitel      Vedoucí technického oddělení 
 
 
 
V Praze dne 14. 7. 2017                                                 
 

 

Příloha:  

Podle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 a podle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH) příloha II, je 

k dispozici na internetových stránkách bezpečnostní list na podporu tohoto prohlášení o vlastnostech.  


