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                 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
                                           PoV: Certifikační skupina 2 

1. Jedinečný identifikační kód výrobku, typ výrobku nebo výrobní skupiny: 

Certifikační skupina 2 

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

Textilní podlahová krytina - koberec podle EN 1307 z vlákna 85-90%vlna 15-10% polyester a jutovým podkladem - celková 
hmotnost mezi 2200 a 2750 g/m² - tloušťka mezi 9,0 a 12,5 mm (viz. EN 1307 typy/tolerance) 

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

Výrobek/y jsou určeny jako podlahová krytina uvnitř budov dle specifikací výrobce a jeho návodu k instalaci dle EN 14041.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa dle čl.11 odst. (5): 

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A. 

Via Cav. Pietro Radici, 19  

24026 Cazzano S. Andrea (BG) – Italy 

Tel. 035.724242 - Fax 035.741549 

 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož

plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v č. 12 odst. 2

není relevatní

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

AVCP Systém 3 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná  norma: 
Jméno oznámené laboratoře, která vydala protokol na základě vzorků od výrobce:. 

Oznámený subjekt č. 0497 
CSI S.p.A. - Viale Lombardia, 20  - 20021 Bollate (MI) – Italy 

8. . V případě prohlášení o vlastnostech o konstrukci výrobku na který se vztahuje ETA - Evropské technické posouzení.

 

není relevantní

9. Deklarované vlastnosti
Základní charakteristiky 

Vlastnost Harmonizovaná norma 

Reakce na oheň

R 
EN 14041: 2004/AC:2006 

Obsah pentachlorophenolu 

< 
EN 14041: 2004/AC:2006 

Uvolňování formaldehydu 

> 
EN 14041: 2004/AC:2006 

Odolnost proti uklouznutí 

Z 
EN 14041: 2004/AC:2006 

Elektrická aktivita (rozptylující)
NPD 

EN 14041: 2004/AC:2006 

Elektrická aktivita (pohlcující) 
NPD 

EN 14041: 2004/AC:2006 

Elektrická aktivita (antistatická) 

L 

EN 14041: 2004/AC:2006 

Tepelný odpor (W/mK) 
NPD 

EN 14041: 2004/AC:2006 

Nepropustnost vody 
není relevantní 

EN 14041: 2004/AC:2006 

10. Údaj výrobku uvedený v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným údajem v bodě 9. 

Toto prohlášení je vydáno na vlastní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

                  Cazzano S. Andrea (BG) Italy - 01/07/2013                                                        Marco Radici  

                             (místo a datum vydání)                                                                     odpovědná osoba, jednatel                                                                                                                                            
(name and function) 
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