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 Regulace stavebních výrobků (EÚ) 305 2011 

Prohlášení o vlastnostech 
Číslo.: PS-16013 (2) 

1.  Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Protecta Interior Paint FR-1 
2.  Typ, šarže anebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, 
jak se požaduje dle článku článku 11 ods. 4:

Číslo šarže uvedené na štítku anebo obale 

3.  Specifikace zamýšleného použití (použití) v souladu s příslušným EAD

3.1             Protecta Interior Paint FR-1 se používá jako retardér hoření pro zlepšení reakce povrchu  
dřevěného stavebního výrobku na oheň, s výjimkou podlah. Protecta Interior Paint FR-1 lze nanášet na 
jakýkoliv podklad na bázi dřeva o tloušťce nejméně 10mm a hustotu vyšší než 510kg / m3. Podklad na bázi 
dřeva může být instalován s větranou nebo nevětraných vzduchovou mezerou, jakož i bez vzduchové 
mezery. 

3.2 Ustanovení uvedená v ETA 16/0520 vycházejí z doby životnosti Protecta Interior Paint FR-1 
nejméně 5 let za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v pokynech výrobce k instalaci, 
použití a údržbu. Tato ustanovení vycházejí z aktuálního stavu a dostupných znalostí a zkušeností. Údaje 
o životnosti Protecta Interior Paint FR-1 nelze interpretovat jako záruka, ale jsou považovány pouze za 
prostředek pro výběr vhodných výrobků ve vztahu k očekávané ekonomicky přiměřené životnosti 
stavebních děl. 

3.3 Protecta Interior Paint FR-1 je určen pro kategorii použití typu Z2, definovanou pro vnitřní 
podmínky s vlhkostí nižší než 85% relativní vlhkosti, s výjimkou teplot pod 0 ° C, v souladu s ETAG 028, 
oddíl 1.2. 

4.  Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa 
výrobce podle článku 11 ods. 5:

Polyseam Ltd. 
15 St. Andrews Road  

Huddersfield  
West Yorkshire  

HD1 6SB 
United Kingdom
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5.  Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly 
uvedené v článku 12 ods. 2:

Nepoužitelné 

6.  Systém nebo systémy posuzování a ověřování konzistentnosti parametrů stavebního výrobku 
stanovené v příloze V:

AVCP - Systém 1 

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

Nepoužitelné 

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

Toto prohlášení o vlastnostech bylo připraveno v souladu s pokyny uvedenými v ETAG 028 (Výrobky 
zpomalující hoření). 

ETA 16/0520 připravený notifikovaným orgánem ITeC 1220 EC osvědčení o shodě 1220-CPR-1681. 

9. Deklarovaný výkon:

   Charakteristika výrobku Metoda ověřování 
a posouzení 

Vyjádření k parametrům 
výrobku 

Základní požadavek 1: Mechanická odolnost a stabilita 
Není relevantní 
Základní požadavek 2: Bezpečnost v případě požáru 
Reakce na oheň EN 13501-1 B-S1-d0
Základní požadavek 3: Hygiena, zdraví a životní prostředí 
Obsah a/anebo uvolňování 
nebezpečných látek
 

Viz. technický list 

Základní požadavek 4: Bezpečnost při používání 
Není relevantní 
Základní požadavek 5: Ochrana před hlukem 
Není relevantní 
Základní požadavek 6: Úspora energie a zadržování tepla 
Není relevantní 
Všeobecné aspekty týkající se vhodnosti na použití 
Trvanlivost   

Použitelnost pro podlahy 

ETAG028 2.4.3 

ETAG028 2.4.4 

Type Z2 

NPD 
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10.  Parametry výrobků uvedených v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 9

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

 Podepsané jménem výrobce: 

Wol Hluchan, Director  
(jméno a funkce) 

London, 28/04/2020  

Místo a datum vydání Podpis 




