
     Petr Kostovský – Batňovice 270, 54232 tel: +420605202791, email: info@woodchink.eu

Prohlášení o vlastnostech 
č: 1390-CPR-0166-2014/Z 

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: Woodchink – srubařský tmel určený 
pro   

                                     spárování srubů a roubenek
2. Typ, série, nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku: -

3. Zamýšlené použití: těsnění dilatačních spár srubů a roubenek, okenních a dveřních zárubní, 
lepení za vzniku trvale pružného spoje. Není vhodný pro těsnění spár trvale vystavených 
působení vody. Je přetíratelný běžnými barvami.Použití v exteriéru i interiéru.

4. Jméno, firma, kontaktní adresa: Petr Kostovský
Batňovice 270, 542 32 Batňovice
IČO: 43467245

5. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém posouzení 3 
(příloha V. bod 1.4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011).

6. Výrobce provádí řízení výroby a Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt 1390 
provedl určení typu výrobku podle systému prokazování shody 3+3 a vydal Protokol o určení typu 
výrobku č. 1390-CPR-0166-2014/Z dne 1.4.2014.

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky:
třída tmelu pro fasádní prvky – 7,5P Kondicionování: Metoda A Podklad: dřevo

8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Petr Kostovský

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické 
specifikace

Reakce na oheň třída E EN 13501-1:2007 +A1

U v o l ň o v á n í c h e m i c k ý c h l á t e k 
nebezpečných pro životní prostředí a 
zdraví

po vytvrzení zdravotně 
nezávadný

posouzení zdravotní nezávadnosti

Stékavost ≤ 3 mm ČSN EN 15651-1 ed.2, čl. 4.3.3
EN ISO 7390

Ztráta objemu ≤ 25 % EN ISO 10563

Tahové vlastnosti př i udržovaném 
protažení po ponoření do vody při teplotě 
23°C

NF EN ISO 10591

Trvanlivost vyhovuje kritériím EN ISO 8339
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Výrobce a ditributor

Místo a datum vydání: v Batňovicích, 18.6.2014 Podpis:  
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Informace doprovázející označení CE:
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Označení CE na obalu:

Petr Kostovský, Batňovice 270, 54232 Batňovice

IČ 43467245

14
CPR 

EN 15651-1:2013

Jednosložkový akrylátový tmel na vodní bázi, v různých 
barevných odstínech
Nekonstrukční tmel pro těsnění spár, srubů a roubenek (fasádní 
prvky) 
- Typ: F 7,5 EXT - INT
- Kondicionování: Metoda A
- Podklad: dřevo

Reakce na oheň: třída E

Uvolňování chemických látek nebezpečných 
pro životní prostředí a zdraví

Vyhodnoceno

Vodotěsnost a vzduchotěsnost

- stékavost ≤ 3 mm

- ztráta objemu ≤ 25 %

- tahové vlastnosti - při udržovaném protažení po 
ponoření ve vodě při teplotě 23°C

NF - vyhovuje

Trvanlivost Vyhovuje
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Batňovice 27, 542 32 
Batňovice
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