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Prohlášení o vlastnostech 
PŘÍLOHA III, RADY (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.CZ 
 
 
 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Aquapan 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující 
identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: 

A_-PA  
(položka č.. - viz. etiketa na obalu) 
Plechová střešní krytina pro kutily 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v 
souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle 
předpokladu výrobce: 

Určeno pro střechy a fasádní  
použití dle EN14782 - 2006. 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní 
adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: 

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, 
jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: 

Nevztahuje se  (viz čl. 4) 

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

System 4  

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního 
výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: 

Nevztahuje se 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního 
výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: 

Nevztahuje se 

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení  

 Základní charakteristiky Základní charakteristiky Harmonizované 
technické 
specifikace 

Mechanická odolnosť No performance determined 

EN14782-2006 

Propustnosť vody Waterproof 

Rozměrová odchylka 12 x 10-6 K-1 

Nebezpečné látky 

 

No performance determined 
 

Ohnivzdornost BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reakce na oheň F 

Životnost EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

10. 

 

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. 
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

1_-MB

1_-MB

Aquapan (XL) Bond


