
č.

Reakce na oheň A1

Životnost B

Životnost

(Prelude 24 CR)

Únosnost viz. literatura výrobce

místo/datum vydání:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
ARM 3.01

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

T 3.01   (Třída A1 Dílce subsystému - typ 1)

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

Bandraster; DGS; Interlude; Microline; Prelude 15; Prelude 24; Prelude 24 CR; Prelude 35; Prelude Sixty2; 
Silhouette;

[Hlavní profil; Příčné profily; Obvodové profily; Příslušenství]

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

Dílce subsystému zavěšeného stropního podhledu pro interní použití

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

Armstrong World Industries Ltd

Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Middlesex UB8 1NG, United Kingdom

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

Nevztahuje se

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

Reakce na oheň: Systém 3 Únosnost: Systém 3

Životnost: Systém 4

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

EN 13964:2004 + A1:2006

Reakce na oheň: Warrington Certification Ltd (1121) provedl určení typu výrobku na základě typové zkoušky a 
typového výpočtu, podle systému 3 a vydal zkušební/výpočtové protokoly
Únosnost: MPA Dortmund (0432) & ITB, Warszawa (1488) provedl určení typu výrobku na základě typové 
zkoušky a typového výpočtu, podle systému 3 a vydal zkušební/výpočtové protokoly

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

Nevztahuje se

V.1 : 14-06-2013

Vlastnosti uvedené v 
prohlášení

Základní charakteristiky Vlastnost
Harmonizované technické 

specifikace

EN 13964:2004 + A1:2006

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:

Edwin de Wolf

CEO, ABP Europe, Middle East and Africa
Armstrong World Industries Ltd 

Uxbridge, 14-06-2013

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


