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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
 

č. 0106_Rychletuhnoucí_cement_2013_02_18 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Rychletuhnoucí cement  
Obyčejná malta pro vnitřní / vnější omítku (GP) podle EN 998-1:2010 

 
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků 

podle čl. 11 odst. 4:  Rychletuhnoucí cement   
 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou 
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Ručně zpracovatelná maltová 
směs k provedení drobných oprav omítek a rychlému ukot vení stavebních prvk ů na běžné 
stavební minerální podklady.  

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

KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ  - 197 00 Praha 9 – Kbely , IČ: 16191102, 
Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, info@knauf.cz  

 
5. Není relevantní 

 
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno 

v příloze V: Systém 4  
 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma: …(jméno případně identifikační číslo oznámeného subjektu) provedl … podle 
systému …(popis úkolů třetí strany podle přílohy V) a vydal … (osvědčení o stálosti vlastností, 
osvědčení o shodě řízení výroby, zkušební/výpočtové protokoly – dle potřeby) 
Není relevantní – Po čáteční zkoušky typu a kontrola řízení výroby u výrobce.  

 
8. Není relevantní 

 
9. Vlastnosti: 

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované 
technické specifikace 

Reakce na oheň A1 EN 13501-1 
Pevnost v tlaku CSIV EN 1015-11 
Přídržnost min. 0,3 N/mm2 - FP:B EN 1015-12 
Absorpce vody W0 EN 1015-18 
Koeficient propustnosti vodních par µ25 EN 1015-11 
Tepelná vodivost NPD EN 1015-19 
Trvanlivost NPD - 

 
Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které 
výrobek splňuje: není relevantní 

 
10. Vlastnosti výrobku uvedená v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.  

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 

Ing. Miroslav Nyč 
(Vedoucí Produktmanagementu) 
    
 
 
V Praze dne 18.02.2013 
 
 

 


