Vyhlásenie o parametroch
DoP-D-400177-MEA-12.05.2014
podľa nariadenia o stavebných výrobkoch
(CPR = Construction Products Regulation)
305/2011/EU
Krycie rošty z liatiny, trieda zaťaženia B125
Systémy:
MEAGARD 200 Top
9-miestne elektronicky spracovateľné kódy sú zložené nasledovne: tri interné identifikačné
číslice, napr.: ´010´100000 a šesť koncových čísiel výrobku, napr.: 010 ´100000´
Začiatočné čísla: 010
Koncové čísla: 150584
Dodatky (číslo/dátum):

1. Typ výrobku:
2. Číslo typu:

3. Použitie/
plánované použitie:

Krycie rošty na prekrytie žľabov pre zachytávanie a odvádzanie povrchovej vody zo spevnených
peších plôch a/alebo plôch s automobilovou dopravou

4. Výrobca:

MEA Water Management GmbH, Sudetenstraße 1, 86551 Aichach, Nemecko

5. Splnomocnený zástupca: nie je relevantný
6. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností:

3

7. Subjekt s údajmi o jeho činnosti pre vyššie uvedený typ výrobku podľa harmonizovanej normy:
Oznámené skúšobné laboratórium: BAUTEST GmbH (teraz vystupuje pod firmou KIWA MPA Bautest GmbH),
Mühlmahdweg 25a, 86167 Augsburg, Nemecko, identifikačné číslo 1794 (pred 15.5.2008 identifikačné číslo 0776)
zistilo pomocou skúšky typu na základe námatkovej vzorky vybranej firmou MEA zhodu s normou stanovenými
požiadavkami na zaťažiteľnosť a deformáciu pod zaťažením.
8. Oznámený subjekt s údajmi o jeho činnosti pre vyššie uvedený typ výrobku podľa európskeho technického posúdenia:
nie je relevantný
9. Vlastnosť stavebného výrobku uvedená vo vyhlásení podľa harmonizovaných technických špecifikácií
EN1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Harmonizovaná technická špecifikácia
Základné charakteristiky

Vlastnosť

Vodotesnosť (spojenie prvkov)

nie je relevantná, nejde o žľabový prvok

Nosnosť:

maximálne zaťaženie: B125 (podľa oddielu 4)

7.15/7.16

Deformácia pod zaťažením:

splnená

7.15/7.16

Stálosť (stupne pre stálosť voči poveternostným

nie je relevantná, vyžaduje sa len pri betónových žľaboch

EN1433 článok
7.5.1

6

vplyvom)

10. Právne záväzné vyhlásenie a podpis:
Vlastnosti výrobku podľa č.1 a 2 zodpovedajú uvedeným vlastnostiam podľa č. 9.
Za údaje uvedené v tomto vyhlásení o parametroch zodpovedá výhradne výrobca podľa č.4.
Za výrobcu a menom výrobcu podpísali v Aichachu dňa 12.05.2014: Hartmut Lieder a Christophe Chapat, vedenie podniku
Za preklad dokumentu „Leistungserklärung DoP-D-400177-MEA-12.05.2014 zodpovedá:

_____________________
Drietoma, 21.3.2017

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vložka číslo: 10337/R
MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka, Areál PDP Drietoma, 913 03 Drietoma
IČO: 50643711, DIČ: SK4120066038

