
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, 

ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh 
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pre výrobok : 

SAKRET SIGNUM 

číslo : 

TNY-041/2014 

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : 

SAKRET SIGNUM cementové lepidlo so zníženým sklzom a otvorenou dobou zavädnutia 
EN 12004:2007+A1:2012: C1-TE 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu 
stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 : 

Číslo šarže uvedené na obale výrobku 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou 
harmonizovanou technickou špecifikáciou : 

Cement obsahujúca malta so zníženým sklzom a predĺženým časom použitia pre vnútorné a vonkajšie 
použitie. Vhodná na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek. Vhodná na vnútorné lepenie obkladov 
a dlažieb. 

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

SAKRET Hungária Bt. 
9241 Jánossomorja, Új ipartelep 
E-mail : sakret@sakret.hu 
Webová stránka : www.sakret.hu 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie 
zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 : 

Nie je relevantné 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku,                            
uvádzaný v prílohe V : 

Systém 3 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 
harmonizovaná norma názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby : 

Číslo skúšobného vysvedčenia 
pre prvotnú skúšku 

Klasifikačná správa  
pre požiarnu skúšku 

Skúšobný úrad 

Ta-2008/000284-4 Ta-2008/000284-4 TUV SUD KERMI Kft (1420) 
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8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týkajú stavebného výrobku, pre ktorý bolo 
vypracované európske technické posúdenie názov a identifikačné číslo orgánu technického 
posúdenia : 

Nie je relevantné 

9. Deklarované parametre : 

 
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI 

 
DEKLAROVANÉ PARAMETRE 

 
HARMONIZOVANÉ  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Požiarna odolnosť A1 EN 12004:2007+A1:2012 

Prvotná pevnosť v ťahu NPD EN 12004:2007+A1:2012 

Pevnosť v ťahu po uskladnení  
v suchu 

≥ 0,5 N/mm2 EN 12004:2007+A1:2012 

Pevnosť v ťahu po uskladnení  
v teple 

≥ 0,5 N/mm2 EN 12004:2007+A1:2012 

Pevnosť v ťahu po uskladnení  
vo vode 

≥ 0,5 N/mm2 EN 12004:2007+A1:2012 

Pevnosť v ťahu po zmene 
uskladnenia v mraze  
a po rozmrazení 

≥ 0,5 N/mm2 EN 12004:2007+A1:2012 

Nebezpečné substancie viď. SDB EN 12004:2007+A1:2012 

 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

 

 

 

 

 

Podpísal za a v mene výrobcu : 

                                                                                                           
 
 

 
   Vőcsei László                                                                                                                    
vedúci laboratória 

Jánossomorja, 01.08.2014 


