
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. HASOFT/003/CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DLAŽBULEP 5 kg
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: Cementová lepicí malta se zvýšenými parametry, prodlouženým otevřeným časem, sníženým

skluzem, příčnou deformací C2 TE S1, pro interiéry a exteriéry budov, na stěny a podlahy.
3. Výrobce: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za nádražím 1098, 588 13 Polná
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
6a. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012

č. 1020 - TZÚS Praha, s.p. se sídlem Prosecká 811/76a, Praha 9 provedl počáteční zkoušku typu výrobku v souladu se systémem
3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPR-060038907.

6b. Evropský dokument pro posuzování: viz bod č. 6a
Evropské technické posouzení: viz bod č. 6a
Subjekt pro technické posuzování: viz bod č. 6a
Oznámený subjekt/subjekty: viz bod č. 6a

7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Základní charakteristiky Vlastnost
Třída reakce na oheň Třída E
Pevnost spoje

 počáteční přilnavost
≥ 1,0 N/mm²

Pevnost - přilnavost
 po ponoření do vody
 po tepelném stárnutí
 po cyklech zmrazování a rozmrazování

≥ 1,0 N/mm²
 ≥ 1,0 N/mm²
 ≥ 1,0 N/mm²

Skluz ≤ 0,5 mm
Prodloužený otevřený čas: přilnavost v tahu (po minimálně 30 min) ≥ 0,5 N/mm²
Příčná deformace ≥ 2,5 i < 5 mm
Uvolňování / obsah nebezpečných látek viz Bezpečnostní list

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list DLAŽBULEP

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s
nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál

V Polné dne 26. 7. 2017



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. HASOFT/002/CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DLAŽBULEP 25 kg
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: Cementová lepicí malta se zvýšenými parametry, prodlouženým otevřeným časem, sníženým

skluzem, příčnou deformací C2 TE S1, pro interiéry a exteriéry budov, na stěny a podlahy.
3. Výrobce: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za nádražím 1098, 588 13 Polná
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
6a. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012

Notifikovaná zkušebna č. 0767 MPA Dresden Gmbh, Georg-Schumann-Str.7, D-01187 Dresden, Německo provedla posouzení
stálosti vlastností základních charakteristik stavebního výrobku a vydala zkušební protokoly č. 2004-4-80/02.

6b. Evropský dokument pro posuzování: viz bod č. 6a
Evropské technické posouzení: viz bod č. 6a
Subjekt pro technické posuzování: viz bod č. 6a
Oznámený subjekt/subjekty: viz bod č. 6a

7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Základní charakteristiky Vlastnost
Třída reakce na oheň A2-s1, d0

 A2fl-s1
Pevnost spoje

 počáteční přilnavost
≥ 1,0 N/mm²

Pevnost - přilnavost
 po ponoření do vody
 po tepelném stárnutí
 po cyklech zmrazování a rozmrazování

≥ 1,0 N/mm²
 ≥ 1,0 N/mm²
 ≥ 1,0 N/mm²

Skluz ≤ 0,5 mm
Prodloužený otevřený čas: přilnavost v tahu (po minimálně 30 min) ≥ 0,5 N/mm²

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list DLAŽBULEP

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s
nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál

V Polné dne 26. 7. 2017


