




Vyhlásenie o parametroch
- podľa Prehlásenia o vlastnostiach č. 03/09CL/1/13, vydaného dňa 1.7.2013, podpísaný Ing. Petr Králík

1. Identifikácia produktu:

Zváraná sklenená tvárnica

2. Typ, šarža alebo výrobné číslo výrobku:

Clear 1909/8

3. Zamýšľané  použitie  stavebného  výrobku  v  súlade  s  platnými  harmonizovanými
technickými špecifikáciami:

Použitie v stavebníctve pre nenosné stavebné konštrukcie

4. Meno, zapísané obchodné meno alebo zapísaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu podľa článku 11 (ods. 5):

Vitrablok, s. r. o.
Bílinská 42
419 14  Duchcov, Česká republika

5. Meno a kontaktná adresa autorizovanej osoby, ktorá pokrýva podmienky podľa článku
12 (ods. 2):

Petr Králík, riaditeľ firmy
Vitrablok, s. r. o.
Bílinská 42
419 14  Duchcov, Česká republika

6. Systém alebo systémy ustanovenia pre overenie stability kvality vlastností stavebného
výrobku, ako je stanovené v prílohe V:

 Systém 4

7. Vyhlásenie o parametroch výrobku je podložené nasledujúcou harmonizovanou 
normou:

Podľa európskeho nariadenia o stavebných výrobkoch č. 305/2011 Vitrablok, s. r. o. 
prehlasuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky konkretizované harmonizovanou normou 
ČSN EN 1051-1 z roku 2003 a je za vyššie uvedeného použitia bezpečný.

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa ČSN EN 1051-2



8. Vlastnosti produktu:

Základná charakteristika
Hodnota 
vlastností

Špecifikácie

Reakcia na oheň Eurotrieda A1 EN 13501-1

Odolnosť proti strelám NPD EN 1063

Odolnosť proti výbuchu NPD EN 13541

Odolnosť proti násilnému vniknutiu NPD EN 356

Odolnosť proti náhlym zmenám 
teploty a teplotným rozdielom

30 K EN 1051-2

Odolnosť proti vetru, snehu a trvalo 
vyvolanému zaťaženiu (pevnosť v 
tlaku)

> 13 MPa EN 1051-1

Priama vzduchová nepriezvučnosť 41 dB EN 572-1

Tepelné vlastnosti (U) 3.2 Wm-2 K-1 EN 673

Svetelný činiteľ prestupu:  

EN 410
číra 79%

pieskovaná (1 strana) 69%

pieskovaná (obe strany) 60%

Charakteristiky slnečnej energie (g):  

EN 410číra 77%

pieskovaná (1 strana) * 70/74%

pieskovaná (obe strany) 67%

* prvá hodnota zodpovedá vplyvu žiarenia na nezmatnenú stranu, druhá na zmatnenú.

9. Vlastnosti výrobku identifikovaného v bodoch 1 a 2 sú v súlade s deklarovanými 
vlastnosťami z bodu 8:

Výrobca vydáva toto vyhlásenie o parametroch na svoju výhradnú zodpovednosť. 
Podpísané menom producenta a menom výrobcu.


