
 

Izjava o lastnostih 

 

Na podlagi odredbe (EU) Št.305/2011  evropke komisije za izdajo gradbenih izdelkov v 

promet. 

1. Naziv izdelka  

Akrilne valovite plošče Higlux guttagliss 

Strukturirane, prozorne,in Wabe brezbarvne/obarvane/opal  : 76/18 

Strukturirane, prozorne,in Wabe brezbarvne/obarvane/opal  : 130/30 

Strukturirane, prozorne,in Wabe brezbarvne/obarvane/opal  : 177/51 

2. Tip poimenovanje ali serijske številke k označbi na gradbenem izdelku na osnovi 11 

člena /4 odstavka: 

Sinusne in trapezne valovite akrilne plošče od debeline 1,8mm naprej. 

3. Od strani proizvajalca predvidena uporaba gradbenega  izdelka, ki zadovoljuje 

harmoniziranim tehničnim specifikacijam. 

Za prekrivanje strešnih in stenskih površin objektov. Namenjeno za notranjo in zunanjo 

uporabo. 

4. Vneseno ime proizvajalca in prodajno ime na podlagi 11 člena /5 odstavka: 

Ime: Highlux  , guttagliss 

Od: Monch Kunstoff- tehnik GmbH Mumlingstrasse 4  D- 64732 Bad Konig 

5. Na podlagi 11 člena/dodatek V:   

pooblaščene osebe niso navedene.  

6. Sistem preverjanja in ocenjevanja na podlagi dodatka V:  

sistem 3 potrdila o ustreznosti. 

7. Izjava o skladnosti tega gradbenega izdelka na podlagi harmonizirane norme. EN 

1013:2012;  

Prosojne, enoslojne profilirane plošče iz umetne maseza notranjo in zunanjo aplikacijo. Za 

strehe, stene in pokrivanje- zahteve in preizkusne metode. 

 

 



 

8. Potrdilo o preizkusu požarne odpornosti s strani pooblaščenega preizkuševalca. 

EXOVA Warringtonfire ( NB 1378)  

Industriepark Hoechst, Geb.C369 F-65926 Frankfurt am Main. 

9. Navedene lastnosti za zgoraj omenjene gradbene produkte: 

Lastnosti 
 

Dosežen zahtevan standard 

Požarna odpornost E razred  na podlagi EN 13501-1 

Prepustnost vodne pare NPD lastnost ni določena 

Emisije škodlivih snovi NPD  lastnost ni določena 

Merske tolerance V okviru predpisanih 

Odpornost na lomljivost NPD lastnost ni določena 

Odpornost na udarce NPD lastnost ni določena 

Upogljiva - trdnost NPD lastnost ni določena 

Pritrdilna odpornost NPD lastnost ni določena 

Odpornost na :  

porumenenje NPD lastnost ni določena 

elastičnost NPD lastnost ni določena 

 

10. Lastnosti gradbenih izdelkov pod 1 in 2 točko ustrezajo predpisanim pod 9 točko 

.Odgovorni za izdajo te izjave o lastnostih je proizvajalec pod 4 točko. 

Podpisani za proizvajalca: 
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EN 1013:2012 

Prozorne enoslojne profilirane ploščeiz 
plastične mase za pokritje sten in strešnih 

površin 
Wabe akrilne Highlux   

Požarna 
specifikacija 

E razred                
po EN 13501-1 

Distribucijski center za Slovenijo : ATC Gutta d.o.o. Rogaška c. 20 2250 Ptuj 02 780 68060 


