PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 009/2018
Dle nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011 o stavebních výrobcích

1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
KVK Parabit – PENOKID

2.

Typ, nebo sériové číslo:

PENOKID
Střešní kašírované izolační dílce z expandovaného polystyrenu EPS 70, EPS 100, EPS 150 a EPS 200 slepeného
s asfaltovým izolačním pásem.

3.

Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací
podle předpokladu výrobce:
Stěny s výjimkou ETICS, pro tepelnou izolaci budov zejména pro ploché střechy

4.

Jméno, firma, nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
KVK Parabit, a.s.,
Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou
Závod Semtín zone, UMA M80 a M80/1, 532 17, Pardubice - Semtín
IČO 27537749 , DIČ CZ27537749
OR - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764

5.
Výrobce nemá zástupce na trhu

6.

Systém, nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
ČSN EN 13163+A1:2015 – systém 3

7.

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

TZUS Praha s.p., pobočka 0500 Předměřice nad Labem, číslo notifikované osoby NO 1020, AO 204
PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek, pobočka Čtvrť J.Hybeše 879, Veselí nad
Lužnicí, AO216
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8. Popis výrobku a způsob použití: PENOKID
- Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS rozměrově stabilizovaného se zpřísněnými požadavky
na přesnost slepené polyuretanovým lepidlem s asfaltovým pásem s přesahem 80 mm vždy na jedné straně
délky a šířky. Výrobek je určen pro tepelné izolace plochých střech s využitím nalepené izolační vrstvy jako
součást hydroizolačního souvrství střechy.
- Prohlášení o vlastnostech bylo vydáno na základě Protokolu o výsledku certifikace č. 050-016895,
Certifikátu výrobku č. 204/C5/2008/050-016896, Stavebně technického osvědčení č. 050-016894 a protokolu
o Rozhodnutí prodloužení doby platnosti č. 050-020556 o zkouškách kompletovaných střešních dílců
PENOKID
- Výrobek je ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS, pokud je zabudovaný v souladu
s montážními předpisy obsaženými ve výrobní dokumentaci.
- Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného polystyrénu EPS jsou ve shodě se souborem deklarovaných
vlastností v jednotlivých Prohlášeních o vlastnostech příslušných typů EPS
9.

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Miroslav Konečný
Statutární ředitel
Ve Svobodě nad Úpou dne 1.5.2018:
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