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Regulácia stavebných výrobkov (EU) 305 2011 

 

 
 

 
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

Číslo.: PS-13001  

 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 
 

Protecta IPT Sealant 
 

2. Typ, šarža alebo sériové číslo. alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4: 
 

Číslo šarže uvedené na balení 
 

3. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou podľa predpokladov výrobcu: 
 

 Tesniaci prostriedok na fasádne prvky určené iba na použitie v interiéri 

 Tesniaci prostriedok na sanitárne škáry  

 Tesniaci prostriedok na obnovenie protipožiarnej odolnosti medzier v škárach a medzi nimi vo 
flexibilných a pevných konštrukciách stien, škár v medzerách v pevných podlahových 
konštrukciách (pozri ETA 18/0902). 

 Tesniaci prostriedok používaný na vytvorenie tesnenia prieniku okolo kovových rúr a plastových 
rúrok na obnovenie protipožiarnej odolnosti stenových a podlahových konštrukcií                                   
(pozri ETA 18/0901). 
 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa 
výrobcu podľa článku 11 ods. 5: 

Polyseam Ltd. 
15 St.Andrews Road  

Huddersfield  
West Yorkshire 

HD1 6SB 
United Kingdom 

 
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na 
úlohy uvedené v článku 12 ods. 2: 
       Nepoužiteľné 

 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania konzistentnosti parametrov stavebného 
výrobku stanovené v prílohe V: 

System 1 
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7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 
harmonizovaná norma: 
 
EN15651-1 a EN15651-3, Intertek NB0359 vykonali počiatočné skúšky typu v systéme 1 a vydali správu o 
skúške č. Mech/W001987. Warrington Fire NB 0833 vykonal testovanie reakcie na oheň v systéme 1, 
správa o klasifikácii WF418397. 
 

8. Prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané 
európske technické posúdenie:  
 

Toto vyhlásenie o parametroch bolo pripravené v súlade s usmerneniami stanovenými                                        
v EAD 530141-00-1106 (lineárne tesnenia) a EAD 350141-00-1104 tesnenia prestupov. 
ETA 18/0901, vydaná 30/07/2019 & ETA 18/0902 vydaná 18/03/2019 pripravené spoločnosťou UL 
International (UK) Ltd notifikovanou osobou 0843. 
EC Certifikát o zhode 0843-CPR-0164. 
 
9. Deklarované parametre: 
 

EN 15651-1 a EN 15651-3 Tesniaci prostriedok na fasádu, použitie v interiéri vrátane 
sanitárnych  
Podmienky: Metóda A (podľa ISO 8340) 
Substráty:  Malta M2 (bez základného náteru) a eloxovaný hliník 

 

Základné vlastnosti Parametre 
Harmonizovaná 

technická špecifikácia 
alebo skúška 

Reakcia na oheň B-S1,d0* EN 13501-1 

Hygiena, zdravie a životné prostredie - uvoľňovanie 
chemikálií 

Ako výrobca vyhlasujeme, že nedochádza k žiadnemu 
uvoľneniu nebezpečných látok počas inštalácie alebo 

používania tohto produktu. Nulový obsah VOC. Pozrite si 
kartu bezpečnostných údajov. 

Odolnosť proti prúdeniu < 1 mm EN ISO 7390 
Strata objemu ≤35% EN ISO 10563 

Predĺženie v ťahu pri pretrhnutí pri 23°C 270 % EN ISO 8339 
Trvanlivosť Prešiel 

Ostatné (dodatočné) charakteristiky 

Priľnavosť/súdržnosť pri udržovanom predĺžení po 
ponorenie do slanej vody 

Prešiel 
 

EN ISO 10590 

Priľnavosť/súdržnosť pri udržovanom predĺžení pri -
30°C 

Prešiel 
 

EN ISO 8340 

Ťahové vlastnosti pri secant module pri 23°C 
 

3,79 MPa 
 

EN ISO 8339 
Priľnavosť po vystavení teplu, vode a umelému 

svetlo 
Prešiel 

 
EN ISO 11431 

Odolnosť proti stlačeniu 
 

434 N/1569 MPa 
 

EN ISO 11432 
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Tesniaci tmel na použitie v lineárnom tesnení škáry s ohňom 
 

Základné vlastnosti Parametre 
Harmonizovaná technická 
špecifikácia alebo skúška 

Reakcia na oheň B-S1,d0* EN 13501-1 

Odolnosť proti ohňu 
Pozri ETA 18/0901 

a ETA 18/0902 
EN13501-2 

Priepustnosť vzduchu informácie v TDS EN1026 

Priepustnosť vody NPD 
EAD 350141-00-1106 

príloha C 

Uvoľňovanie nebezpečných látok 
Ako výrobca prehlasujeme, že počas inštalácie alebo 

používania tohto produktu nedochádza k uvoľňovaniu 
nebezpečných látok. Nulový obsah VOC. 

Mechanická odolnosť a stabilita NPD EOTA TR 001 
Odolnosť proti nárazu/pohybu NPD EOTA TR 001 

Priľnavosť 
Prešiel pri 60% 

predĺžení 
EN ISO 9046 

Zvuková izolácia prenášaná vzduchom 
Rw (C;Ctr) = 62 

(0;-4) dB* 
EN 10140-2 

Zvuková izolácia nárazu NPD EN 10140-3 

Tepelné vlastnosti NPD 
EN 12664, EN 12667,  

EN 12939 
Priepustnosť pre vodné pary NPD EN ISO 12572, EN 12086 

Trvanlivosť a použiteľnosť *** X ISO 8339 
 

* Testované ako tesnenie s tesnením 30 mm široké x 25 mm hlboké s 30 mm šírkou x 25 mm hlboké 33 
kg / m3 podkladová vrstva medzi sádrokartónovou podložkou 
 
**Minimálne 12mm hĺbka 
 

***Ustanovenia európskeho technického posúdenia (ETA 18/0901 a ETA 18/0902) vychádzajú z 
predpokladanej životnosti IPT Sealant 25 rokov. Údaje o životnosti sa nemôžu interpretovať ako záruka 
poskytnutá výrobcom, ale majú sa považovať iba za prostriedok na výber správnych výrobkov vo vzťahu 
k očakávanej ekonomicky primeranej dobe životnosti stavby. 

 
10. Parametre výrobkov uvedených v bodoch 1 a 2 sú v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 9. 

 
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 
 

Podpísané v mene výrobcu: 
 
 
 

Wol Hluchan, Director 

(meno a funkcia) 
 
 

London, 28/04/2020  
 

        Miesto a dátum vydania Podpis 
 


