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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
(Nariadenie o stavebných výrobkoch) 

pozmenené delegovaným nariadením (EÚ) č. 574/2014 
 

pre produkt ARDEX B 16 
č. 32586 A 

 
1. Špecifický identifikačný kód typu produktu: EN 1504-7 
 
2. Výrobcom zamýšľaný účel použitia stavebného produktu podľa platnej harmonizovanej 

technickej špecifikácie: 
 

Výrobok pre antikoróznu ochranu výstuže na iné použitia ako tá, 
ktoré majú nízke požiadavky na výkon. 

 
3. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu: 

 
ARDEX GmbH 

Friedrich-Ebert-Str. 45 
58453 Witten 

Germany 
 

4. Prípadne názov a kontaktnú adresu splnomocnenej osoby poverenej úkony podľa článku 
12, odseku 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011: 

 
nevzťahuje sa 

 
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku 

podľa prílohy V: 
 

systém 2+ 
 

6a. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa 
vzťahuje harmonizovaná norma: 

 
 
Notifikačná inštitúcia LGAI Technological CENTER, S. A./Applus s identifikačným číslom 
0370 vykonala pre určenie typu výrobku skúšku v rámci klasifikácie podľa EN 1504 7: 2006. 
 
 
Notifikačná inštitúcia LGAI Technological CENTER, S. A./Applus s identifikačným číslom 
0370 vykonala počiatočnú inšpekciu závodu a riadenie výroby, ako aj priebežný dohľad a 
hodnotenie riadenia výroby. 
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6b. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo 
vydané Európske technické posúdenie: 

 
nie je relevantné 

 
7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení: 
 
Základné charakteristiky Vlastnosti Harmonizovaná 

technická 
špecifikácia 

Ochrana proti koróziiozi: v poriadku EN 1504-7:2006 

Šmyková únosnosť: v poriadku EN 1504-7:2006 

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

 
 

8. Vlastnosti produktu sú v zhode s proklamovanými vlastnosťami vo vyhlásení. Za vyhlásenie 
o parametroch v souhladu s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výhradne vyššie 
uvedený výrobca. 

 

Podpísané za výrobcu a menom výrobcu: 

 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Xavier Galobardes    Joan Bo 
Vedúci provozu, závod ASA   Technický vedúci, závod ASA 
 
 
 
Witten, 27.11.2020 
__________________________________________________________________________ 
(Miesto a dátum vyhotovenia)
 


