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PROHLÁŠENÍ O VLASNOSTECH 

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011 
(nařízení o stavebních výrobcích) 

pozměněno delegovaným nařízením (EU) č. 574/2014 
 

pro produkt ARDEX B 16 
č. 32586 A 

 
 
1. Specifický identifikační kód typu produktu: EN 1504-7 

 
2. Výrobcem zamýšlený účel použití stevebního produktu dle platné harmonizované 

technické specifikace: 
 

Výrobek pro antikorozní ochranu výztuže pro jiná použití než ta, 
která mají nízké požadavky na výkon. 

 
3. Jméno, obchodní jméno nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: 

 
ARDEX GmbH 

Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten 

Germany 
 
4. Popřípadě jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby pověřené úkony dle článku 12, 

odstavce 2 nařízení (EU) č. 305/2011: 
 

nevztahuje se 
 
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle 

přílohy V: 
 

systém 2+ 
 

6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma: 

 
Notifikační instituce LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus s identifikačním 
číslem 0370 provedla pro určení typu výrobku zkoušku v rámci klasifikace dle 
EN 1504-7:2006. 

 
Notifikační instituce LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus s identifikačním 
číslem 0370 provedla počáteční inspekci závodu a řízení výroby, jakož i průběžný dohled 
a hodnocení řízení výroby. 
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6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo 
vydáno Evropské technické posouzení: 

 
není relevantní 

 
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:  

 
Základní charakteristiky Vlastnosti Harmonizovaná 

technická 
specifikace 

Ochrana proti korozi: v pořádku EN 1504-7:2006 

Smyková únosnosti: v pořádku EN 1504-7:2006 

Nebezpečné látky: v souladu s 5.3 EN 1504-7 EN 1504-7:2006 

 
 

 
8. Vlastnosti produktu jsou ve shodě s proklamovanými vlastnostmi v prohlášení. Za 

prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný výhradně 
výše uvedený výrobce. 

 
Podepsáno za výrobce a jménem výrobce: 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Xavier Galobardes    Joan Bo 
Vedoucí provozu, závod ASA  Technický vedoucí, závod ASA 
 
 
 
Witten, 27.11.2020 
__________________________________________________________________________ 
(Místo a datum vyhotovení)
 


