PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. WPBEX238
Datum 9. Února 2015
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

WPBFR238
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11
odst.4, nařízení EP 305/2011:

SOPRALENE STICK 30
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou
technickou specifikací podle předpokladu výrobce :

Vyztužený asfaltový pás pro hydroizolace střech
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst.5, nařízení EP
305/2011:

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67100 STRASBOURG
www.soprema.com
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v
čl. 12 odst.2, nařízení EP 305/2011:

Neuvedeno
6. Systém nebo sytémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V
nařízení EP 305/2011:

AVCP 2+
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná
norma:
EN 13707:2004 + A2:2009

Kiwa Polymer Institut GmbH (Notifikovaná osoba č. 2007)
- provedl počáteční zkoušky typu v systému 2+
- vydal certifikáty řízení výroby
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské
technické posouzení:

Neuvedeno

SOPREMA SAS s kapitálem ve výši 50 000 000 € - Sídlo: 14 rue de Saint-Nazaire - 67100 Strasbourg - FRANCIE
Poštovní adresa: CS 60121-67025 STRASBOURG CEDEX. RCS ŠTRASBURK: 314 527 557.

Tel: 03 88 79 84 84 – Fax: 03 88 79 84 85
www.soprema.com – E-mail: exportoprema.com
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Základní charakteristiky
Zatřídění pro chování při vnějším požáru (Poznámka 1)
Reakce na oheň
Vodotěsnost
Tahové vlastnosti:

Pevnost v tahu L x T (N / 50 mm)
Prodloužení L x T (%)

Odolnost proti prorůstání kořenů
Odolnost proti statickému zatížení (kg)
Odolnost proti nárazu (mm)
Odolnost proti protrhávání (N)

Hodnota

Harmonizovaná
technická norma

FROOF (t1,t2,t3,t4)
E
Splňuje
≥ 800 x 800
2x2
NPD
5
600
≥ 150

EN 13707:2004
+
A2:2009

Pevnost spojů
Odolnost proti odlupování ve spoji (N / 50 mm)
Smyková únosnost spojů (N / 50 mm)

NPD
NPD

Trvanlivost
Stékání při zvýšené teplotě po stárnutí
Ohebnost za nízkých teplot
Nebezpečné látky (Poznámky 2 a 3)

≥ 90°C
≥ -25°C
Splňuje

Poznámka 1 : Vzhledem k tomu, že chování při vnějším požáru závisí na ostatních vrstvách střešního pláště, tak žádný
parametr pro samotný produkt nemůže být stanoven.
Poznámka 2 : Tento produkt neobsahuje azbest ani složky dehtu.
Poznámka 3 : Vzhledem k tomu, že není dostupná jednotná evropská metoda, tak není možno určit jednotné chování
a parametr. Toto kritérium se musí hodnotit dle místních předpisů v místě použití.

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, uvedeném v bodě 4.
Podepsáno jménem výrobce:

Štrasburk
Exportní technický manažer, pan Pascal MOUGEOT-LUDIN

SOPREMA SAS s kapitálem ve výši 50 000 000 € - Sídlo: 14 rue de Saint-Nazaire - 67100 Strasbourg - FRANCIE
Poštovní adresa: CS 60121-67025 STRASBOURG CEDEX. RCS ŠTRASBURK: 314 527 557.

Tel: 03 88 79 84 84 – Fax: 03 88 79 84 85
www.soprema.com – E-mail: exportoprema.com

