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1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 

BOLIX B-1SM Express 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu 

stavebného výrobku: 

Uvedené na výrobnom štítku. 

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou 

harmonizovanou technickou špecifikáciou: 

Normový kód produktu: 
PN-EN 15814 (2013-01), PMB-CB2-W2A-C2A 

Hrubovrstvová bitúmenová stierka (PMB) zušľachtená polymérmi na utesnenie 
podzemných stavebných konštrukcií 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa 

výrobcu: 

BOLIX S.A., Výrobný závod č. 6, 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska 

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: 

NEVZŤAHUJE SA 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: 

Systém 3 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje 

harmonizovaná norma: 

EN 15814:2013 „Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. 
Definície a požiadavky.” 

Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby: 

Notifikovaná osoba Kiwa Bautest MPA GmbH, Pobočka v Drážďanoch,  
notifikačné číslo 2007, vykonala činnosti za účelom určenia typu produktu na základe 

skúšky typu podľa systému 3 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
04/EC/2014 



 

 2/2 

 
 

Notifikovaná osoba MPA NRW, Centrum skúšok horľavosti v Erwitte, 
notifikačné číslo 0432, vykonala činnosti za účelom určenia triedy reakcie na oheň na 

základe skúšky produktu podľa systému 3   

 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo 

vypracované európske technické posúdenie: 

Nevzťahuje sa 

9. Deklarované parametre: 

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované 
technické špecifikácie 

Vodotesnosť Trieda W2A 

EN 15814:2013 

Schopnosť prekrývania trhlín Trieda CB2 

Odolnosť proti pôsobeniu vody  Bez zafarbenia vody, 
nedochádza k odvrstveniu od 
vložky 

Elasticita pri nízkych teplotách  Bez trhlín 

Rozmerová stálosť pri vysokých 
teplotách  

Bez zosúvania a stekania 

Reakcia na oheň Trieda E  

Pevnosť v tlaku Trieda C2A 

Nebezpečné látky NPD 

Zachovanie vodotesnosti a reakcie 
na oheň 

Spĺňa požiadavky 

 
10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v 
bode 9.  
 
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v 
bode 4. 

 

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

 

 

Żywiec, 01/10/2014 Dominik Paciorek 

(špecialista technológ) 

 


