Prohlášení o vlastnostech
č. 28105001
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
PA10549 (28105001)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
Umyvadlo pro osobní hygienu

3. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s použitelnými harmonizovanými technickými specifikacemi,
dle předpokladu výrobce:
Osobní hygiena (PH)
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5:
LINHAI T.SANITARY WARE CO. LTD
TINGSHAN, ZHEIJANG P.R.C

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst.
2:
SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
Praha 9 Kyje, Czech Republic
IČO: 260 65 801

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastních stavebních výrobků, jak je uvedeno ve směrnici 305/2011
příloha V:
Systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Výrobce uvede typy produktů a kontrolu výrobních závodů

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické
posouzení:
Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Odolnost proti statickému zatížení (LR)

N/A

Čistitelnost (CA)

vyhovuje

Třída přepadu (OF)

CL10

Trvanlivost (DA)

vyhovuje

EN14688:2015

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

10.10.2018

Vyhlásenie o vlastnostiach
č. 28105001
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
PA10549 (28105001)

2. Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku. 11 ods. 4:
Umývadlo pre osobnú hygienu

3. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s platnými harmonizovanými technickými špecifikáciami,
podľa predpokladu výrobcu:
Osobná hygiena (PH)

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 odst.5:
LINHAI TONA SANITARY WARE CO. LTD
TINGSHAN, ZHEIJANG P.R.C

5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na úlohy uvedené v čl. 12
ods. 2:
SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
Praha 9 Kyje, Czech Republic
IČO: 260 65 801

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability vlastných stavebných výrobkov, ako je uvedené v smernici
305/2011 príloha V:
Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Výrobca uvedie typy produktov a kontrolu výrobných závodov

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané európske technické
posúdenie:
Nevzťahuje sa

9. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení

Odolnosť proti statickému zaťaženiu (LR)

N/A

Čistiteľnosť (CA)

vyhovuje

Trieda prepadu (OF)

CL10

Trvanlivosť (DA)

vyhovuje

EN14688:2015

10. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcovi, ktorý je uvedený v bode 4.

10.10.2018

