
 
IZJAVA O LASTNOSTIH 

skladno s prilogo III Uredbe (EU) št 305/2011 

št:  012 Izjava o lastnostih Premium Mosaik 617 
1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda 

Bitumenske skodle 
2. Tip, šarža ali serijska številka ali katerikoli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega 

proizvoda kot je zahtevano v skladu s členom 11(4): 
Premium Mosaik 

3. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z ustrezno harmonizirano 
tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: 

Za pokrivanje streh in zunanjih zidov 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca 

kot je zahtevano v členu 11(5). 
Tegola Canadese SpA, 

Via dell' Industria, 21 – 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALIJA 
Tel: +3904389111 

Fax: +309438911260 
e-mail:info@tegolacanadese.com 

5. Kjer je pomembno, ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, ki je pooblaščen za 
naloge določene v členu 12(2)                Ni pomembno 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda 
kot je določeno v Aneksu V.                         Sistem 4 

7. Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega velja harmonizirani standard. 
Ni pomembno 

8. Deklarirane lastnosti 
Bistvene značilnosti lastnost tehnična specifikacija 

Mehanske obstojnosti 
Natezna trdnost (širina) 
Natezna trdnost (višina) 
Odpornost na trganje na žeblju 

 
˃ 850 N/50 mm 
˃ 510 N/50 mm 
˃ 120 N 

EN544:2011 

Reakcija na ogenj E 

Učinek zunanjega ognja B streha t1 

Vodoprepustnost Bitumen ≥ 1500 g/m
2 

Odstopanje dimenzij Min. vredn. ± 3mm 

Odpornost mehanskih obstojnosti na staranje ustreza 

Vodoprepustnost po staranju 
Odpornost proti tečenju pri povišani temp. 
Sprijetost delcev zaščitnega sloja 
Vpijanje vode 

 
< 1 mm 
< 0,5 g 
< 1 % 

Odpornost na trganje pri pritrjevanju ˃120 N 

Nevarne snovi ni določena  

9. Lastnosti proizvoda opredeljenega v točkah 1 in 2 so v skladu z deklariranimi lastnostmi v točki 8.  
Ta izjava o lastnostih je izdana s polno odgovornostjo proizvajalca opredeljenega v točki 4. 
Podpisano za in v imenu proizvajalca 

 

Vittorio Veneto, 10.04.2013 

 

 


