








PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
č. 001CPR2013-07-01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Keramické obklady a dlažby
lisované za sucha s nasákavostí E≤0,5%

2. Zamýšlené/zamýšlená použití stavebního výrobku:
Keramické obklady a dlažby pro vnitřní a venkovní využití

3. Výrobce podle čl.11 odst. 5 nařízení č. 305/2011: 
Gruppo Ceramiche Gresmalt spa, via Statale 467, n°45, 42013 
Casalgrande(RE), Italy

4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností 
stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: SYSTÉM 4

5. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení
Základní charakteristiky Hodnota vlastností Harmonizovaná technická 

dokumentace
Reakce na oheň A1FL-A1

EN 14411:2012Uvolňování nebezpečných látek: 
- Kadmiun
- Olovo

NPD
NPD

Pevnost v ohybu
- Tloušťka ≥7,5mm
- Tloušťka <7,5mm

≥1300 N
≥700 N

Skluznost Viz tabulka v příloze
Přilnavost NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty odolné
Pevnost spoje – cementové lepidlo ≥0,5 N/mm2

Odolnost na
Interní využití
Externí využití

Odolné
Odolné 

Účinnost výrobku uvedeného v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi 
uvedenými v bodě 5. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na 
výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Fillipo Salvarani(předseda)
Jméno a funkce

Sassuolo 11/12/2018
místo a datum vydání

………………………………
podpis



Vyhlásenie o vlastnostiach
č. 001CPR2013-07-01

1. Identifikačný kód typu produktu: Keramické obklady a dlažby 
lisované za sucha s absorpciou vody E ≤ 0,5 %

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:
Keramické obklady a dlažby pre vnútorné a vonkajšie podlahy

3. Výrobca podľa čl.11 odst. 5 nařízení č. 305/2011: 
Gruppo Ceramiche Gresmalt spa, via Statale 467, n°45, 42013 
Casalgrande(RE), Italy

4. Systém hodnotenia a overovania stability parametrov stavebného 
výrobku: SYSTÉM 4

5. Deklarované vlastnosti 
Základná charakteristika Hodnota vlastností Harmonizovaná norma
Reakcia na oheň A1FL-A1

EN 14411:2012Uvoĺňovanie nebezpečných látok: 
- Kadmiun
- Olovo

NPD
NPD

Pevnosť v ohybe
- hrúbka ≥7,5mm
- hrúbka <7,5mm

≥1300 N
≥700 N

Protišmykovosť Pozri tabuľku v prílohe
Prilnavosť NPD
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty Spĺňa
Pevnosť väzby – cementové lepidlo ≥0,5 N/mm2

Odolnosť na
Vnútorné použitie
Vonkajšie použitie

Spĺňa 
Spĺňa

Účinnosť výrobku uvedeného v bode 1 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v 
bode 5. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť 
výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísané za av mene výrobcu:

Fillipo Salvarani(předseda)
meno a funkcia

Sassuolo 11/12/2018
miesto a dátum vydania

………………………………
podpis


