
IZJAVA O LASTNOSTIH 
skladno s prilogo III uredbe (EU) št 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih)  
 

Za proizvod:   STT®FASSADENBAHN UV DSK 

Št:    H010501010 
1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda 

STT®FASSADENBAHN UV DSK 
2. Tip, šarža ali serijska številka ali katerikoli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda kot je 

zahtevano v skladu s členom 11, točka 4: 
glej točko 1 (navedeno na embalaži in potisku) 

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

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca kot je zahtevano v 
členu 11, točka 5: 
STT GmbH, A-8273 Ebersdorf 226 

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

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda kot je določeno v 
Aneksu V. 
Sistem 3 

7. Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega velja harmoniziran standard. 
EN 13859-1, 2, preizkusi po členu 6. 

8. Izjava o lastnostih za gradbeni proizvod za katerega je bilo izdano Evropsko tehnično soglasje: 
Ni pomembno 

9. Deklarirana lastnost 

Bistvene značilnosti lastnost Harmonizirana 
tehnična specifikacija Nominalna vrednost tolerance 

Dolžina (m) 50 - -  

Širina (m) 1,5 - -  

Površinska masa (g/m2) 160 - -  

Prepustnost vodne pare Sd vrednost (m) 0,04 - - EN ISO 12572 

UV-obstojnost (tedni) trajno - - - 

Reakcija na ogenj (razred) E - - EN 13501-1 

Upor pretoku vode (razred) W1   
EN 13859-1,2 Upor pretoku vode  po umetnem staranju 

(razred) 
W1 - - 

Natezna trdnost vzdolžno/prečno 
(N/50mm) 

400 / 230 -15/ -15 +15/ +15 EN 12311-1 

Natezna trdnost po umetnem staranju 
vzdolžno/prečno (N/50mm) 

>75% začetne vrednosti - - EN 13859-1,2 

Raztezek vzdolžno/prečno (%) 30/ 35 -15/ -15 +15/ +15 EN 12311-1 

Raztezek po umetnem staranju 
vzdolžno/prečno (%) 

>75% začetne vrednosti - - EN 1297/1296 

Odpornost na trganje  ob žeblju  
vzdolžno/prečno (N) 

100 / 120 -15/ -15 +15/ +15 EN 12310-1 

Upogljivost pri nizkih temperaturah -20 - - EN 1109 

 
 

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

 
 
Ebersdorf, maj 2014 

 
Thomas Strahlhofer, direktor 

 


