
 

  

 
 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
ple přílohy III nařízení EU č. 305/2011 

 
O2DE PAGEL Ochranná barva na beton 

č. 620560 
 
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

EN 1504-2: ZA.1d a ZA.1e 
 
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních 

výrobků podle čl. 11 odst. 4: 
Číslo šarže: viz obal produktu 

 
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou 

harmonizovanou technickou specif ikací podle předpokladu výrobce: 
Produkty na povrchovou ochranu – Nátěry 

Ochrana vůči průsakům (1.3) 
Kontrola vlhkosti (2.2) 

Zvyšování odolnosti (8.2) 
 
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 

odst. 5: 
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG 

Wolfsbankring 9 
45355 Essen, Německo 

 
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na 

úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: 
nerelevantní 

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

uvedeno v příloze V: 
Systém 2+ (na použití v budovách a na inženýrských stavbách) 

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

harmonizovaná norma: 
Notifikovaná zkušebna a výzkumný ústav KIWA Polymerinstitut, Quellenstraße 3, 65439 

Flörsheim-Wicker, identifikační číslo 1119, provedla inspekci závodu a vnitropodnikové 
kontroly výroby, dále průběžný dozor, posuzování a vyhodnocení vnitropodnikové výrobní 

kontroly dle systému 2+ a vystavila následující:   
Osvědčení konformity vnitropodnikové výrobní kontro 

1119 – CPD – 0717 
 
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno 

evropské technické posouzení: 
nerelevantní 

 
 



 

  

 
 
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 
 
EN 1504-2: 
Produkt je používaný v systému povrchové ochrany: 
 
O2DE PAGEL Ochrana betonu sestává z komponentů: 

O2DE PAGEL Ochranná barva na beton 
MS05 PAGEL PCC Stierky  

 
Funkční vlastnosti systémových komponentů O2DE PAGEL Ochrana betonu (OS 5a/DII) 
 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizované  

technické specifikace 
Lineární smrštění NPD 

EN 1504-2:2004 

Koeficient teplotní roztažnosti NPD 
Příčný střih ≤ GT 2 
Propustnost CO2 sD > 50 m 
Paropropustnost Třída I 
Kapilární absorpce vody a její propustnost w < 0,1 kg/m2 x h0,5 
Odolnost vůči tepelným změnám ≥ 0,8 (0,5) 1) N/mm² 
Odolnost vůči tepelným šokům NPD 
Chemická odolnost NPD 
Schopnost přemosťování trhlin B 2 (-20 °C) 
Soudržnost odtrhovou zkouškou ≥ 0,8 (0,5) 1) N/mm² 
Reakce na oheň Třída E  
Přilnavost NPD 
Chování po umělém stárnutí Žádné zjevné chyby 
Antistatické hodnocení NPD 
Přilnavost na vlhkém betonu NPD 
Nebezpečné složky NPD 

1) Hodnota v závorkách je nejnižší povolená. 
No Performance Determined (NPD) = Není definováno 
 
10. 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: 
 
 

Daniel Schempershofe, Vedoucí laboratoře 
(jméno a funkce) 

 
 Essen, 01.07.2013 
  (misto a datum vydání) (podpis) 


