
 

 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Baumit FinoBello 
 

2. Typ, série nebo sériové č
výrobku podle čl. 11 odst. 4:

 
Baumit FinoBello 

 
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v

harmonizovanou technickou specifikací podle p
 

Stavební malta pro vnit ř

EN 13279-1 – B2/20/2 
  

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

 Baumit sp. z o.o. 
 ul. Sukiennice 6,  
 50 -107 Wrocław 
 

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocn
úkony uvedené v čl. 12 odst. 
- 

 

6. Systém nebo systémy posuzování a ov
uvedeno v příloze V: 

 systém 4 
 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma: 
- 

 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, 
evropské technické posouzení:
- 

  

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení
 

Základní charakteristiky

Reakce na oheň 
Vzduchová neprůzvučnost 
Tepelný odpor 
Počátek tuhnutí  
Pevnost v tlaku 
Uvolňování nebezpečných látek -
 

10. Vlastnost výrobku uvedeného v
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpov

   
Podepsáno za výrobce: 
 
Elżbieta Świstak   
funkce:Manažer labaratoře  
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Prohlášení o vlastnostech 
Č. 01-BPL-FinoBello 

 
ční kód typu výrobku:  

Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního 
l. 11 odst. 4: 

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

Stavební malta pro vnit řní omítky na bázi sádry  

registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle 

adné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na 
čl. 12 odst. 2: 

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je 

 prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 

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

Vlastnosti uvedené v prohlášení 

Základní charakteristiky  Vlastnost Harmonizovaná technická 
specifikace

Třída A1 EN 13501-1:2007+A1:2009
NPD EN ISO 10140
NPD EN 13279-1:200

> 20 min EN 13279-2:200
≥ 2 N/mm2 EN 13279-2:200

- NPD 

Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v
ě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v
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ující identifikaci stavebního 

souladu s příslušnou 

registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 

ného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na 

ování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je 

 prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 

pro který bylo vydáno 

Harmonizovaná technická 
specifikace  

1:2007+A1:2009 
EN ISO 10140-2:2010 

1:2008 
:2004 
:2004 

vlastností uvedenou v bodě 9. 
dnost výrobce uvedeného v bodě 4.  
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