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Regulace stavebních výrobků (EU) 305 2011 

Prohlášení o vlastnostech 
Číslo.: PS-13001 

1.  Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Protecta IPT Sealant 

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

Číslo šarže uvedené na balení 

3.  Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s použitelnou harmonizovanou 
technickou specifikací podle předpokladů výrobce:

 Těsnicí prostředek na fasádní prvky určené pouze pro použití v interiéru
 Těsnicí prostředek na sanitární spáry

 Těsnicí prostředek na obnovení protipožární odolnosti mezer ve spárách a mezi nimi ve 
flexibilních a pevných konstrukcích stěn, spár v mezerách v pevných podlahových konstrukcích 
(viz ETA 18/0902).

 Těsnicí prostředek používaný k vytvoření těsnění průniku kolem kovových trubek a plastových 
trubek na obnovení protipožární odolnosti stěnových a podlahových konstrukcí (viz. ETA 
18/0901). 

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 

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

Nepoužitelné 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania konzistentnosti parametrov stavebného
výrobku stanovené v prílohe V:

Systém 1 
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7.  V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma:

EN15651-1 a EN15651-3, Intertek NB0359 provedli počáteční zkoušky typu v systému 1 a vydali zprávu o 
zkoušce č. Mech / W001987. Warrington Fire NB 0833 provedl testování reakce na oheň v systému 1, 
zpráva o klasifikaci WF418397. 

8.  Případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno 
evropské technické posouzení:

Toto prohlášení o vlastnostech bylo připraveno v souladu s pokyny stanovenými v EAD 530141-00-1106 
(lineární těsnění) a EAD 350141-00-1104 těsnění prostupů.
ETA 18/0901, vydaná 30/07/2019 & ETA 18/0902 vydaná 18/03/2019 připravené společností UL 
International (UK) Ltd notifikovanou osobou 0843.
EC Certifikát o shodě 0843-CPR-0164. 

9. Deklarované parametry:

EN 15651-1 a EN 15651-3 Těsnicí prostředek na fasádu, použití v interiéru včetně sanitárních

Podmínky: Metoda A (podla ISO 8340)
Substráty:       Malta M2 (bez základního nátěru) a eloxovaný hliník

Základní vlastnosti Parametry 
Harmonizovaná 

technická specifikace 
anebo zkouška 

Reakce na oheň B-S1,d0* EN 13501-1 

Hygiena, zdraví a životní prostředí - uvolňovaní 
chemikálií 

Ako výrobca vyhlasujeme, že nedochádza k žiadnemu 
uvoľneniu nebezpečných látok počas inštalácie alebo 

používania tohto produktu. Nulový obsah VOC. Pozrite si 
kartu bezpečnostných údajov. 

Odolnost proti proudění < 1 mm EN ISO 7390 
Ztráta objemu ≤35% EN ISO 10563 

Prodloužení v tahu pri přetrhnutí při 23°C 270 % EN ISO 8339 
Trvanlivost Prošel 

Ostatní (dodatočné) charakteristiky 

Přilnavost / soudržnost při udržovaném 
prodloužení po ponoření do slané vody 

Prošel 
EN ISO 10590 

Přilnavost / soudržnost při udržovaném 
prodloužení při -30°C 

Prošel 
EN ISO 8340 

Tahové vlastnosti při secant modulu při 23°C 3,79 MPa EN ISO 8339 
Přilnavost po vystavení teplu, vodě a umělému 

světlo 
Prošel 

EN ISO 11431 

Odolnost proti stlačení 434 N/1569 MPa EN ISO 11432 
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Těsnící tmel pro použití v lineárním těsnění spáry s ohněm

Základné vlastnosti Parametre 
Harmonizovaná technická 
špecifikácia alebo skúška 

Reakce na oheň B-S1,d0* EN 13501-1 

Odolnost proti ohni Pozri ETA 18/0901 
a ETA 18/0902 

EN13501-2 

Propustnost vzduchu informácie v TDS EN1026 

Propustnost vody NPD 
EAD 350141-00-1106 

příloha C 

Uvolňovaní nebezpečných látek 
Jako výrobce prohlašujeme, že během instalace nebo 

používání tohoto produktu nedochází k uvolňování 
nebezpečných látek. Nulový obsah VOC. 

Mechanická odolnost a stabilita NPD EOTA TR 001 
Odolnost proti nárazu/pohybu NPD EOTA TR 001 

Přilnavost Prošel pri 60% 
predĺžení 

EN ISO 9046 

Zvuková izolace přenášená vzduchom 
Rw (C;Ctr) = 62 

(0;-4) dB* 
EN 10140-2 

Zvuková izolace nárazu NPD EN 10140-3 

Tepelné vlastnosti NPD 
EN 12664, EN 12667, 

EN 12939 
Propustnost pro vodní páry NPD EN ISO 12572, EN 12086 

Trvanlivost a použitelnost *** X ISO 8339 

* Testované jako těsnění s těsněním 30 mm široké x 25 mm hluboké s 30 mm šířkou x 25 mm hluboké 
33 kg/m3 podkladová vrstva medzi sádrokartónovou podložkou

**Minimálně 12 mm hloubka 

***Ustanovení evropského technického posouzení (ETA 18/0901 a ETA 18/0902) vycházejí z 
předpokládané životnosti IPT Sealant 25 let. Údaje o životnosti nelze interpretovat jako záruka 
poskytnutá výrobcem, ale mají se považovat pouze za prostředek pro výběr správných výrobků ve 
vztahu k očekávané ekonomicky přiměřené době životnosti stavby. 

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

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

Podepsáno jménem výrobce

Wol Hluchan, Director      
(jméno a funkce) 

London, 28/04/2020  
Místo a datum vydání Podpis 




