IZJAVA O LASTNOSTIH
Št. DOP-Z50126904LO

SI

1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Bitumenski-debeli premaz LO-Bitumen 1K PS. EN
15814 (2013-01), PMB – CB2 – W2A – C1

2.

Tip, serijska ali zaporedna številka
v skladu s členom 11(4):

označeno na embalaži izdelka

3.

Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno
harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Z umetnimi snovmi izboljšan debeli bitumenski premaz (PMB) za tesnenje konstrukcijskih delov
objekta, ki so v stiku z zemljo.

4.

Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov
proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria

5.

Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge,
opredeljene v členu 12(2):
Ni relevantno.

6.

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nesprejemljivosti
lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

7.

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Sistem 3 / Sistem 3 za lastnosti
pri požaru

Notificiran oddelek Kiwa MPA Bautest GmbH, izpostava Dresden, razpoznavna številka 2007, je na
osnovi preverbe tipa izdelka preverila izdelek po sistemu 3. Notificiran oddelek MPA NRW, center za
preverjanje proti požaru, razpoznavna številka 0432, je definirala razred obnašanja pri požaru na
osnovi preizkusa izdelka po, veljavnem sistemu 3.
8.

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana
evropska tehnična ocena:
Ni relevantno.

9.

Navedena lastnost : Postopek A; Nosilni material: malta M2; brez osnovnega nanosa
Rezultat

Bistvene značilnosti
Vodotesnost
Možnost premostitve razpok
Obstojnost na vodo

Razred W2A
Razred CB2
ni obarvanja vode, ni
odstopanja od vložka
ni razpok

Prožnost pri nižjih temperaturah
Obstojnost pri večjih
temperaturah
Obnašanje pri požaru
Tlačna trdnost
Nevarne snovi
Trajnost vodotesnosti in požarne
varnosti

Harmonizirana technična
specifikacija

Ni spodrsavanja in odtekanja

EN 15814 : 2013

Razred E
Razred C1
NPD
izpolnjuje

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

ppa. Ing. Peter Rakovic-Schmidt
Graz, 09.11.2021
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