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SILCOLOR RS 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  

Č. 088/1 

 
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  

EN 15824: V2  // 9 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních 
výrobků podle čl. 11 odst. 4:  

Číslo šarže: najdete na obalu výrobku a průvodní dokumentaci 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou 
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:   

Vnější omítka s organickým pojivem dle EN 15824:2009 

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

STACHEMA CZ s.r.o. 
Hasičská 1 

280 02 Kolín - Zibohlavy 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje 
na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:  

Nebyl ustanoven 

 
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:  

Výrobce STACHEMA CZ s.r.o. se sídlem Hasičká 1, Kolín-Zibohlavy provedl počáteční 
zkoušku typu výrobku v souladu se systémem 4 a zavedl systém řízení výroby závodu 

v souladu s požadavky harmonizované normy. 

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

Nevztahuje se 
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9. Vlastnosti uvedené v prohlášení  
 

Základní charakteristiky  Vlastnost  Harmonizované 
technické specifikace  

Propustnost pro vodní páru V2 EN 15824 

Permeabilita vody v kapalné fázi W2 EN 15824 

Soudržnost  2,183 MPa EN 15824 

Trvanlivost  NPD EN 15824 

Tepelná vodivost NPD EN 15824 

Reakce na oheň Eurotřída F EN 15824 

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

Nevztahuje se 

10. Vlastnost výrobku uvedené 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: 

 
 
 
Bc. Martin Váša, výrobní ředitel 
 
Zibohlavy, 1.7.2013 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(místo a datum vydání)  (podpis) 


