PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH............
N° INSEU0034.a
1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PAVANATUR

2) Zamýšlené/zamýšlená použití:

Desky na bázi dřeva pro vnitřní použití jako nenosný stavební prvek v suchém
prostředí

3) Výrobce:

PAVAFRANCE - Route Jean-Charles Pellerin - FR-88190 Golbey

4) Zplnomocněný zástupce:

---

5) Systém/systémy POSV:

3

6) Harmonizovaná norma:

EN 13986:2004+A1:2015

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

0432

7) Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:
Deska pro vnitřní použití jako nenosný stavební prvek v suchých podmínkách, deska typu BS (EN 622-4)
Zkušební

Vlastnost

Harmonizovaná

8 - 19 mm

specifikace

standard
Reakce na oheň (a)(b)

technická
E

Propustnost vodní páry (c)

EN 13501-1
EN 12572

NPD

Uvolňování formaldehydu

EN 717-1

E1

Obsah pentachlorfenolu (PCP)

---

NPD

EN ISO 140-3
EN ISO 354

NPD

EN 12664

0,050 W/(m.K)

EN 12114

NPD

---

NPD

Pevnost v příčném tahu

EN 319

NPD

Bobtnavost
Odolnost proti vlhkosti

EN 317

10%

EN 1087-1

NPD

EN 335

1

Vzduchová neprůzvučnost (Povrchová hmota) (d)
Zvuková pohltivost (e)
Tepelná vodivost (hustota) (f)
Propustnost vzduchu
Kvalita lepení
Trvanlivost

Biologická trvanlivost, třída použití

NPD

EN 13986:2004+A1:2015

Základní charakteristika (f)

NPD = Vlastnost není známa
(a) Deska na bázi dřeva může být ošetřena, aby se zlepšila její reakce na oheň.
(b) Včetně další klasifikace reakce na oheň při vývinu kouře a planoucích částic, pokud existují, a rozlišení, zda je deska určena k použití na podlahy.
(c) Pouze pro vnitřní použití na vnějších stěnách.
(d) Pro vnitřní nebo venkovní použití pouze tam, kde platí předpisy o akustické izolaci.
(e) Pouze pro vnitřní použití podléhající předpisům o akustické izolaci.
(f) Pouze pro vnitřní nebo vnější použití podléhající předpisům o tepelné izolaci.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.
305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Bruno GERTSCH, Výrobní ředitel pro výrobky z ekologických zdrojů
Golbey
20.01.2021
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