
RORO Türen + Fenster GmbH
Kalkgrub 1-2

D-84427 St. Wolfgang

2013-07-01/LE/KSTMZT/70/Claudia /1000/L

Prohlášení o vlastnostech
- podle Přílohy III Vyhlášky (EU) č. 305/2011 -

2013-07-01/LE/KSTMZT/70/Claudia /1000/L
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:1.

Ident. č.:2.

Účel použití:3.

KSTMZT70-Claudia -1000-L

352016

Plastové víceúcelové dvere ; Claudia; jednokrídlé otvírání dovnitr; vícenásobné
zamykání; pro používání v nebytových budovách, vytápených na nízké teploty 

Výrobce:4. RORO Türen + Fenster GmbH
Kalkgrub 1-2
D-84427 St. Wolfgang

-5.

Systém posuzování a ověřování
stálosti vlastností:

6.  
Systém 3

Harmonizovaná norma:
Certifikované místo:

7. EN 14351-1:2006+A1:2010
PfB (NB 1644) provedla typovou zkoušku podle systému 3 a vystavila
zkušební a klasifikační zprávy pro základní charakteristické vlastnosti

-8.

Vlastnosti, uvedené v prohlášení:9.

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizovaná technická specifikace

Odolnost vůči zatížení větrem C2/B3

EN 14351-1:2006+
A1:2010

Odolnost vůči průtrži mračen 3A

Prodyšnost 2

Nebezpečné látky -

Zvuková izolace npd

Součinitel prostupu tepla [W/m²K] 1,6

Radiační vlastnosti

- Celkový energetický stupeň prostupnosti 0,60

- Stupeň transmise světla 0,80

Nosnost bezpečnostních zařízení -

Odolnost proti nárazu 1

Výška [mm] 2100

Vlastnost výrobku, uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností, uvedenou v bodě 9.
Zodpovědným za vyhotovení tohoto Prohlášení o vlastnostech je podle bodu 4 samotný výrobce.
Podepsaný za výrobce a jménem výrobce:

10.

Odolnost vůči zatížení
větrem

 
C2/B3

Rudolf Rott jun., jednatel

St. Wolfgang, 01.07.2013
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EN 14351-1:2006+A1:2010

KSTMZT70-Claudia -1000-L
Plastové víceúcelové dvere 

Claudia
jednokrídlé otvírání dovnitr

vícenásobné zamykání
pro používání v nebytových budovách, vytápených na nízké

teploty
 

Odolnost vůči průtrži mračen 3A

Nebezpečné látky

2Prodyšnost

-

2100

Zvuková izolace

Součinitel prostupu tepla [W/m²K]

Radiační vlastnosti
  - Celkový energetický stupeň prostupnosti
  - Stupeň transmise světla

Nosnost bezpečnostních
zařízení

Odolnost proti nárazu

Výška [mm]

npd

1,6

 
0,60
0,80

 
-

1

Vlastnosti jsou závislé na výběru systému, velikosti prvků a provedení.
U změněných konstrukcí jsou možné jiné klasifikace.

Údaje pro UD-a radiační vlastnosti jsou platné pro izolační sklo s
hliníkovými distančními držáky.
Výpočet velikosti 1230 x 2180 mm
Výpočet podle DIN EN ISO 10077-1


