VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Podľa nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

č. 18/2016
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek
iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca,
v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Betónové kvetináče podľa STN EN 13198: 2004

4. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok

STN EN 13198: 2004
Betónové prefabrikáty. Uličný a záhradný mobiliár

5. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná
ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje
podľa článku 11 odst. 5:

Výrobca: STADREKO, s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná,
Slovenská republika
Miesto výroby: Ružomberok
IČO : 36 410 420

Svahová tvárnica Selma maxi 50 x 30 x 44
Svahová tvárnica Selma mini 27 x 20 x 30
Na spevnenie a ztvárnenie spravidla vonkajšieho prostredia
svahov, záhrad, verejných priestorov, oddelenie plôch a pod.

6. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného
zástupcu, ktorého splnomocnenie zahrňa úlohy vymedzené
v článku 12 odst. 2:
7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa
vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného
výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
9. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného
výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nebol ustanovený
Systém 4
Nebolo vydané

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti
dĺžka (mm)
šírka (mm)
Rozmery :svahovej tvárnice SELMA maxi
výška (mm)
Hrúbka steny (mm)
dĺžka (mm)
Rozmery :svahovej tvárnice SELMA mini
šírka (mm)
výška (mm)
Hrúbka steny (mm)
Pevnosť betónu v tlaku
Nasiakavosť (% hmotnosti)

Protokol o skúške, výpočte a
pod., odkaz na laboratórium

betónová svahová tvárnica

Protokoly o skúškach č. 80160121,
80160122
TSÚS, n. o., akreditované skúšobné
laboratórium,
SP Prešov, Budovateľská 53,
080 01 Prešov

max. 7 %

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: nevzťahuje sa

11. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 10.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal za a v mene výrobcu:
meno
funkcia
dátum 10.4.2016
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fck, cube = 30 MPa

Podpis:

