
DOP

1.

Quick-Step Impressive Ultra / Impressive / 

Majestic / Waterproof surface flooring /  

Impressive Patterns / Signature

2.

3.

4.

5.

6.

IHD  / Wood.be / Eurofins není použitelný

Notifikovaný orgán Osvědčení o stálosti vlastností

7.

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace

Reakce na oheň

obsahu nebezpečných látek

Emise HCHO

Emise VOC bez HCHO TVOC < 0,5mg/m³

Odpor proti skluzu

Vodotěsnost NPD

Elektrické chování (antistatické)

Tepelná vodivost [W/mK]
Th res (m2K/W) = 0,055 (8); 0,059 

(9); 0,061 (9.5); 0,072 (12)

9

Jasper De Jaeger, technical services manager

(jméno a funkce)

Wielsbeke, 10/04/2019

(místo a datum vydání) (podpis)

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.

Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.

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

není použitelný

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

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

Systém 3

 Laminate floor coverings folowing EN13329 7-12 mm

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

QL0502

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Název oznámeného zkušební laboratoře, který vydal osvědčení o shodě řízení výroby, inspekční zprávy a zprávy o výpočtu (pokud je to relevantní).

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

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

EN 14041:2018

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

není použitelný

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

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

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://besouw.nl/wp-content/uploads/2016/06/Antislip-DS.svg&imgrefurl=http://besouw.nl/product/2401-610/&docid=06V0PeOEuk3_UM&tbnid=Vjn1OyKLmv4adM:&vet=10ahUKEwiHm_2El77XAhXCKVAKHXwvBW4QMwgtKAgwCA..i&w=800&h=800&bih=893&biw=1280&q=slip%20resistance%20ce%20symbol&ved=0ahUKEwiHm_2El77XAhXCKVAKHXwvBW4QMwgtKAgwCA&iact=mrc&uact=8

