
 
 

 

   
Domžale, 20.6.2013                                                              
 

 
                 
 

IZJAVA O LASTNOSTIH 
 
Izdelek:       SPEKTRA lepilo za lepljenje in obdelavo stiropornih plošč 
Št.:           I-7- SLEPST-13 
 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 
    I-7-SLEPST 
        

2. Tip, serijska ali zaporedna številka, ali kateri koli drug element na podlagi katerega je  mogoče prepoznati gradbene  
    proizvode, v skladu s členom 11 (4): 
    Spektra lepilo za lepljenje in obdelavo stiropornih plošč; številka šarže in datum proizvodnje sta označena na  
    embalaži izdelka. 
 

3. Predvidena uporaba ali predvidene uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično 
specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: Izravnalna maltna zmes za zunaj in znotraj (GP) 

 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5): 

Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.; Količevo 65; 1230 Domžale,  Slovenija 
    Za Helios proizvaja: Chromos boje i lakovi d.d.; Radnička cesta 173d; 10000 Zagreb 
 
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge v členu 12(2): 
    - 
 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremljivosti lastnosti gradbenega proizvoda kot je določeno v Prilogi V: 
    Sistem 4 
 

7. Za izjavo o lastnosti gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: 
    - 
 

8. Za izjavo o lastnosti gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: 
    - 
 

9. Navedena lastnost 
 

BISTVENE ZNAČILNOSTI 
 

LASTNOST TESTIRANJE 
LASTNOSTI V 

SKLADU S 
STANDARDOM 

HARMONIZIRANA 
TEHNIČNA 

SPECIFIKACIJA 

 
Odziv na ogenj 

 
NPD 

 
EN 13501-1 

 
EN 998-1:2010 

 
Sprijemna trdnost 

 
≥0,5 N/mm2-SL:B 

 
EN 1015-12 

 
EN 998-1:2010 

 
Toplotna prevodnost, Λ10,suh 

 
0,83 W/mK 

 
Tab. Vrednost EN 1745 

 
EN 998-1:2010 

 
Vpijanje vode 

 
W2 

 
EN 1015-18 

 
EN 998-1:2010 

 
Koeficient paroprepustnosti,µ 

 
≤ 20 

 
EN 1015-19 

 
EN 998-1:2010 

 

10. Lastnosti proizvoda, navedenoga v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. 
      Za izdajo te izjave o lastnosti je odgovoren izključno proizvajalec, naveden u točki 4. 
      Podpisal za in v imenu proizvajalca:     
        
     Saša Podbršček 
     Predsednik Uprave 

 


