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EN 1504-3:2005    
 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014 

Sikafloor® Level-30 
č. 36581792 

 

1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ 
KÓD TYPU VÝROBKU: 36581792 

2 ZAMÝŠĽANÉ 
POUŽITIE/POUŽITIA:  
 

EN 1504-3:2005 
PCC malta na opravy betónových konštrukcií (na báze 
hydraulického cementu) 

3 VÝROBCA: Sika Services AG 
Tüffenwies 16-22 
8064 Zürich 

4 SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA 
A OVEROVANIA 
NEMENNOSTI 
PARAMETROV: 

Systém 2+ 
Systém 3 (Reakcia na oheň) 

5 HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 1504-3:2005 

6a NOTIFIKOVANÝ(-É) 
SUBJEKT(-Y): Notifikovaná osoba č. 1139 
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7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE EN 1504-3:2005 
 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizovaná 
technická 
špecifikácia 

Pevnosť v tlaku ≥ 25 MPa  

EN 1504-3:2005 

 

Obsah chloridových iónov ≤ 0,05% 

Prídržnosť ≥ 1,5 MPa 

Viazané zmrašťovanie/ rozťažnosť NPD 

Odolnosť proti karbonatácii NPD  

Modul pružnosti ≥ 15 GPa 

Teplotná kompatibilita                      
Zmrazovanie a rozmrazovanie  

≥ 1,5 MPa 

Koeficient teplotnej rozťažnosti  16,3 µm/m °C 

Odolnosť proti šmyku NPD 

Kapilárna nasiakavosť ≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5 

Reakcia na oheň  A1fl 

Nebezpečné látky viď KBU  

 NPD – parameter nestanovený 

 

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ 
DOKUMENTÁCIA 

 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto 
vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  
 

 Meno : Gérard Hagmolen of ten Have 
Funkcia: CPE cementové podlahové 
systémy  
Rosendahl, 1.12.2016 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Meno : Remo van der Wilt  
Funkcia: CTMM Flooring  
Deventer, 1.12.2016 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

End of information as required by Regulation (EU) No 574/2014 

 
 
 
SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
Názov produktu  Harmonizovaná technická 

špecifikácia 
Číslo VoP  

Sikafloor® Level-30 EN 13813:2002 90432755 
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VoP č. 36581792 

Sika Services AG, Zurich, Switzerland 

EN 1504-3:2005  

Notifikovaná osoba 1139 

Na opravu nosných aj nenosných betónových konštrukcií, na reštaurátorské práce, na konštrukčné 
zosilňovanie, na zachovanie alebo predĺženie životnosti betónovej konštrukcie.  

Oblasť použitia princíp 3, 4 a 7. Metóda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 podľa normy EN 1504-9:2008 
 

Podstatné vlastnosti Parametre 

Pevnosť v tlaku Trieda R3  

Obsah chloridových iónov ≤ 0,05% 

Prídržnosť ≥ 1,5 MPa 

Viazané zmrašťovanie/ rozťažnosť NPD 

Odolnosť proti karbonatácii NPD  

Modul pružnosti ≥ 15 GPa 

Teplotná kompatibilita                                                 
Zmrazovanie a rozmrazovanie                        

≥ 1,5 MPa 

Koeficient teplotnej rozťažnosti  16,3 µm/m °C 

Odolnosť proti šmyku NPD 

Kapilárna nasiakavosť ≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5 

Reakcia na oheň  A1fl 

Nebezpečné látky viď KBU  
 

http://dop.sika.com 
 

 INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A 
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH) 
Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v 
aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa 
bezpečnej manipulácie s produktom. 

 PRÁVNE OZNÁMENIE 
Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa 
poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu 
správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa 
vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto 
informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť 
pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred 
vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich 
produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými 
obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého 
kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk 
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Sika Slovensko, spol. s r.o. 

Rybničná 38/e 
SK-831 06 Bratislava 

Slovenská republika 

www.sika.sk 

      

      
      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte: 

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava  
tel: +421 2 49200403 
Fax: +421 2 49200444 
e-mail: sika@sk.sika.com  










