
 
PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH  

Podľa CPR EU 305/2011 
Číslo T 2017-001-Ondutiss Strong 

 
1. Jedinečný identifikační kód výrobku: Ondutiss Strong 
 
2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou 

špecifikáciou  
Podľa predpokladu výrobcu: Podkladový pás pre skladané strešné krytiny 
 
3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl.11 odst. 5:  

Onduline, 24 quai Galliéni, F-92150 Seresnes France, www.onduline.com 
 
4. Kde možno uplatniť, meno a kontaktnú adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úlohy v čl. 12 

odstavec (2):  
Nevzťahuje sa 

 
5. Systém alebo systémy posudzované a overované stálosti vlastností stavebných výrobkov ako je uvedené v CPR, príloha V:  

Systém 3, ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Non-Profit Llc. (Oznámený subject 
č.: 1415), test report M-3064/2011. 

 
6. a. V prípade prehlásení o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  

EN 13859-1:2010 
6. b. Európsky dokument pre 
posudzovanie: Nevzťahuje sa    

Európske technické posúdenie: Nevzťahuje sa    

7. Vlastnosti uvedené v prehlásení:      

Základné charakteristiky 
 

Vlastnosti 
Po umelom 

Jednotky 
Harmonizovaná 

 starnutí technická špecifikácia     
      

Reakcia na oheň  F  trieda  
      

Odolnosť  proti ohňu  F  trieda  
      

Odolnosť proti prenikaniu vody  W1 W1 trieda  
      

Priepustnosť vodných par 
 

NPD 
 µ: m2 s  

  Pa/kg  
     

Odolnosť pri nízkych teplotách  -15  °C  
      

Rozmerová stálosť pozdĺžne / príečne  +/-0,6  % EN 13859-1:2010 
     

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere  500 (+/-20%) 250 (+/-20%) N/50mm  
      

Pevnosť v ťahu v priečnom smere  250 (+/-20%) 150 (+/-20%) N/50mm  
      

 Ťažnosť v pozdĺžnom smere  > 80 > 30 %  
      

Ťažnosť v priečnom smere  > 80 > 30 %  
     

Odolnosť proti pretrhávaniu pozdĺžne/ 
priečne 100/100 (-30%)  N  

      

Nebezpečné látky  NPD    
       
 
8. Príslušná technická dokumentácia alebo špecifická technická dokumentácia: NE 
Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú  v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa  
v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu  uvedeného 

vyššie. 

 Podpísané za výrobcu a jeho menom: 
 
Cristophe ROCHART, R&D riaditeľ  
 
Suresnes, 20.2.2019 rev.1 


