NÁRODNÍ PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH č. 6/CE/RM/MK

1.

Název a obchodní název stavebního výrobku: Zabudované montážní rámy typu: CSE 035, CSE 037, CSE 038
s obchodními názvy v souladu s přílohou č.1 k KDWU (Národnímu prohlášení o užitných vlastnostech)
č 1/CE/RM/MK

2.
3.

Označení typu stavebního výrobku: CSE 035, CSE 037, CSE 038. PP2SXXXXXX
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití: rám pro upevnění závěsných toaletních mís pro suchou instalaci
do lehkých stěn nebo pro mokrou instalaci do zděných stěn v sanitárních místnostech
Výrobce stavebního výrobku: Meißen Keramik GmbH, Fabrikstr. 9/10, 01662 Meißen
Místo výroby: Cersanit II S.A. Józefa Bema 2, 27 -200 Starachowice
Název a sídlo pověřeného zástupce, jestliže byl ustanoven: neuplatňuje se
Národní systém použitý k posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:hodnotící systém
IV.
Národní technická specifikace:
7a. Polská norma výrobku: neuplatňuje se

4.
5.
6.
7.

Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo národního certifikátu nebo název
akreditované laboratoře / akreditovaných laboratoří a číslo akreditace: neuplatňuje se
7b. Národní technické hodnocení: ITB-KOT-2019/0938 rev. 3.
Jednotka technického hodnocení/Národní jednotka technického hodnocení: Instytut Techniki Budowlanej
(Výzkumný ústav stavební techniky) 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo certifikátu: neuplatňuje se
8.

Užitné vlastnosti uvedené v prohlášení:
Základní charakteristiky stavebního výrobku
pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití
Tvar a rozměry
Odolnost vůči zatížení

9.

Deklarované užitné vlastnosti

splňují normy
400 kg

Užitné vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se všemi deklarovanými užitnými uvedenými v
bodě 8. Toto národní prohlášení o užitných vlastnostech je vydáno v souladu se zákonem ze dne 16. dubna
2004 o stavebních výrobcích na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce podepsal(a):

Alexander Siller
Obchodní ředitel BSB/D/A/CH/Benelux
Meißen 01.07.2021
.......................................................................

................................................

(Místo a datum vystavení)

(Podpis)

Příloha č. 1 k Národnímu prohlášení o užitných vlastnostech (KDWU) č. 06/CE/RM/MK.

Č. Rámu
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