
   
 

Vyhlásenie o parametroch 

   Číslo vyhlásenia o parametroch: 9201/1 

 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Feinputz W (EN 998-1 GP CSII)  

 
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu 

stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4: 

Feinputz W  
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 

technickou špecifikáciou: 
Obyčajná malta na vnútorné omietky 

 Jemná štuková omietka pre nanesenie na steny, st ĺpy, deliace prie čky a stropy 
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako 

sa vyžaduje podľa článku 11 odsek 5: 
Lasselsberger-Knauf Kft. WII,  Hazgyári út 9PF. 723 H-8202 Veszprém 
Telefón: +36 88590-500, Fax: +36 88590-555, Web: http://www.knauf.hu  

5. Nie je relevantné 
 

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

Systém 4  
 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho  sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 
harmonizovaná norma: 

Lasselsberger-Knauf Kft., Počiatočná skúška typu TVB:  16/2006 - EN 998-1         
 

8. Nie je relevantné 
 

9. Deklarované parametre 
Podstatné vlastnosti   Parametre  Harmonizované 

technické špecifikácie  
Pevnosť v tlaku (N/mm2) CS II EN 998-1:2011-4 
Vzlínavosť W0 EN 998-1:2011-4 
Priepustnosť vodnej pary (µ) 5/20 EN 998-1:2011-4 
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK) 0,42 EN 998-1:2011-4 
Objemová hmotnosť (kg/m3) 1400 EN 998-1:2011-4 
Prídržnosť (N/mm2) ≥ 0,1 EN 998-1:2011-4 
Reakcia na oheň A1 EN 998-1:2011-4 

 
Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok 
spĺňa: 
Nie je relevantné 
 
 
 
 
 
 



   
 

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(-a) za a v mene výrobcu 

 
 

      Veit Tamás   
  Generálny riaditeľ 

 Veszprém, 25.06.2013    (Meno a funkcia) 
((Miesto a dátum vydania) 
           (Podpis)  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasselsberger -Knauf Kft.  

H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. 

Tel.: 00-36 (88) 590-540 

2006 
Vyhlásenie o parametroch č: 

9201/1 

EN 998-1 GP CS II 

Obyčajná malta vnútorné omietky 

Pevnos ť v tlaku (N/mm 2)                                                      CS II 

Prídržnos ť (N/mm 2)                                                                  0,1 

Vzlínavos ť kg/(m 2min 0,5 )                                                                                   W0 

Súčinite ľ priepustnosti vodných pár (µ)                               5/20 

Súčinite ľ tepelnej vodivosti: ( λ, W/mK)                                0,42                                 

Trvanlivos ť:                                                                            NPD 

Reakcia na ohe ň:                                                                     A1              


