
Bamberg

systém 2+

Asfaltované strešné hydroizolačné pásy

V130037 ( 6)

Vedaflor WS-X

EN 13707:2004/ A2:2009

01.01.2021

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

  NPDSprávanie pri vonkajšom požiari

  Trieda EReakcia na oheň

≥ 200 (24h) kPa /passVodotesnosť EN1928 Method B

1000 +300/-200 N/50 mmMaximálna sila ťahu pozdĺžne

1000 +300/-200 N/50 mmMaximálna sila ťahu priečne

≥ 40 %Ťažnosť pozdĺžne

≥ 40 %Ťažnosť priečne

  VyhovujeOdolnosť proti prerastaniu koreňov

  15 kgOdolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A

  15 kgOdolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B

  NPDOdolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda C

≥ 600 mmOdolnosť proti nárazu, metóda A

≥ 600 mmOdolnosť proti nárazu, metóda B

  NPDOdolnosť proti pretrhnutiu

  NPDOdolnosť spoja proti odlupovaniu

  VyhovujeOdolnosť spoja v šmyku

  NPDTrvanlivosť: UV, teplo a voda

≥ 100 ° CTrvanlivosť: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote

≤ -10 ° CTrvanlivosť: ohybnosť pri nízkej teplote

≤ -36 °COhybnosť pri nízkej teplote

  NPD *1&2Nebezpečné látky

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.
Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie
o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v
mieste použitia.

Vedaflor WS-X

bmigroup.com/de

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

BMI Flachdach GmbH

Geisfelder Str. 85-91

96050 Bamberg

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Harmonizovaná norma

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Zamýšľané použitie/použitia

Výrobca

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti
parametrov

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom
deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o
parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.
305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť
uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Deklarované parametre

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

Podstatné vlastnosti Parametre

Číslo verzie 6/2021



Bamberg

systém 2+

Asfaltové list pre hydroizoláciu stavieb

V130038 ( 5)

Vedaflor WS-X

EN 13969:2004/ A1:2006

01.01.2021

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

  Trieda EReakcia na oheň

  NPDVodotesnosť pri 2 kPa

  VyhovujeVodotesnosť pri 60 kPa

1000 +300/-200 N/50 mmMaximálna sila ťahu pozdĺžne

1000 +300/-200 N/50 mmMaximálna sila ťahu priečne

≥ 40 %Ťažnosť pozdĺžne

≥ 40 %Ťažnosť priečne

≥ 15 kgOdolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B

≥ 600 mmOdolnosť proti nárazu, metóda A

≥ 600 mmOdolnosť proti nárazu, metóda B

  NPDOdolnosť proti pretrhnutiu

  VyhovujeOdolnosť spoja v šmyku

  NPDUmelé starnutie: vodotesnosť pri 2 kPa

  NPDUmelé starnutie: vodotesnosť pri 60 kPa

  NPDOdolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 2 kPa

  NPDOdolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 60 kPa

≤ -36 °COhybnosť pri nízkej teplote

  NPD *1&2Nebezpečné látky

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.
Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie
o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v
mieste použitia.

Vedaflor WS-X

bmigroup.com/de

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany

BMI Flachdach GmbH

Geisfelder Str. 85-91

96050 Bamberg

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Harmonizovaná norma

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Zamýšľané použitie/použitia

Výrobca

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti
parametrov

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom
deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o
parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.
305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť
uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Deklarované parametre

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

Podstatné vlastnosti Parametre

Číslo verzie 5/2021


