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Vyhlásenie o parametroch

1. Typ výrobku:
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Sika® Abraroc SR

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové
číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Abraroc SR

3. Zamýšľané použitie alebo použitia
stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v
súlade s uplatniteľnou harmonizovanou
technickou špecifikáciou:

Malta na opravu betónových konštrukcií.
CC malta na báze hydraulického spojiva.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo
registrovaná ochranná známka a kontaktná
adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku
11 ods. 5:

Sika Abraroc

5. Kontaktná adresa:
V prípade potreby meno a kontaktná adresa
splnomocneného zástupcu, ktorého
splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v
článku 12 ods. 2:

Nie je relevantné (viď článok 4)

6. Systém alebo systémy posudzovania a
overovania nemennosti parametrov stavebného
výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+ (pre použitie na budovy a
stavby v pozemnom staviteľstve)

7. Notifikovaná osoba (hEN):
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho
sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:

0333
AFNOR Notifikovaná osoba č. 0333 vykonala
počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a
systému riadenia výroby a vykonáva
priebežný dohľad nad systémom riadenia
výroby a posudzovanie a hodnotenie systému
riadenia výroby.

(číslo šarže – viď údaj na obale)

Materiál na ochranu povrchu proti oteru a
opotrebovaniu.
®

Sika France S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
933 50 Le Bourget
Francúzsko

Systém 4 (podlieha predpisom reakcie na
oheň)
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8. Notifikovaná osoba (ETA):
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho
sa stavebného výrobku, na ktorý bolo
vypracované európske technické posúdenie:

Nie je relevantné (viď článok 7)
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9. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti

Parametre

Skúšobná metóda

Pevnosť v tlaku

≥ 45 MPa

EN 12190

Obsah chloridových
iónov

≤ 0,05 %

EN 1015-17

Prídržnosť

≥ 2,0 MPa

EN 1542

Odolnosť proti
karbonatácii

dk ≤ kontrolný betón
[MC(0,45)]

EN 13295

Modul pružnosti

≥ 20 GPa

EN 13412

Teplotná kompatibilita
časť 1: rozmrazovací
cyklus

≥ 2,0 MPa

EN 13687-1

Kapilárna nasiakavosť

≤ 0,05 kg.m h

Nebezpečné látky

Spĺňa 5.4

Reakcia na oheň

Eurotrieda A1

EN 13501-1

Reakcia na oheň

A1fl

EN 13501-1

Uvoľňovanie
korozívnych látok

CT

EN 13813

Vodonepriepustnosť

NPD

Priepustnosť vodnej
pary

NPD

EN ISO 7783-1

Pevnosť v tlaku

C70

EN 13892-2

Pevnosť v ťahu pri
ohybe

F10

EN 13892-2

Odolnosť proti
opotrebovaniu

A6

EN 13892-4

Zvuková izolácia

NPD

EN ISO 140-1

Pohltivosť zvuku

NPD

EN ISO 354

Tepelný odpor

NPD

EN 12664

Odolnosť proti
chemikáliám

NPD

EN 13529

Harmonizované
technické
špecifikácie

EN 1504-3:2005

-2 -0.5

EN 13057

EN 13813:2002

NPD – Vlastnosť sa neurčuje
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10. Deklarácia

Declaration
Vyhlásenie of
o parametroch
Performance Draft 3

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto
vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

nečitateľný podpis
Pascal Malafosse
Directeur Activité Construction BTP

nečitateľný podpis
Alfred Rechsteiner
Directeur Général Sika France

Paris, 17.6.2013
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Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (REACH)
Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr.
fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.
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Právne oznámenia
Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v
dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní,
manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť
poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny
záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť
vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným
všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych
produktových listov pre konkrétny výrobok.
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