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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 

podle přílohy III směrnice (EU) č. 305/2011 

Pro výrobek Enkryl® 

1. Typ výrobku: 
Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Utěsnění střech na bázi ve vodě 
 Rozpustných polymerů  
       nanášené v tekutém stavu 
 

2. Typové číslo, číslo šarže, číslo série  
nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci  Číslo šarže: viz etiketa výrobku 
stavebního produktu podle čl. 11 odst. 4: 
 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití  
stavebního výrobku v souladu s příslušnou  Utěsnění střech nanášené  
harmonizovanou technickou specifikací podle  v tekutém stavu pro zabránění  
předpokladu výrobce:     průniku vody do struktury budovy. 
 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní  Enkryl® 
známka a kontaktní adresa výrobce podle  
čl. 11 odst. 5:      Enke-Werk 

Johannes Enke GmbH & Co. KG 
Hamburger Str. 16 
40221 Düsseldorf 
Německo 
 

5. Případně jméno a kontaktní adresa  
zplnomocněného zástupce, jehož plná moc  Není relevantní (viz 4.) 
se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: 
 

6. Stálost vlastností: 
Systém nebo systémy posuzování a ověřování Systém 3 
stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je  
uvedeno v příloze V:  
 

7. Oznámený subjekt (hEN): 
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících  Není relevantní 
se stavebního výrobku, na který se vztahuje  
harmonizovaná norma: 
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8. Oznámený subjekt (ETA): 
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících  Povolovací úřad: Německý Institut 
se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno pro stavební techniku vystavil  
evropské technické posouzení: ETA-04/0020 na základě ETAG 

005. 
 

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení 

Základní 
charakteristiky 

Vlastnosti Zkušební 
metoda 

Harmonizovaná 
technická specifikace 

Reakce na oheň zvenku, 
postup zkoušky 1-4 

F ROOF 
B2 (tvrdé krytiny) 
viz abP Nr. P-MPA-E-08-
538 

EN 13501-5  
 
 
 
 
 
 
 
ETAG 005:2000 

Reakce na oheň F EN 1350-1 
Očekávaná doba použití W3  

 
 
 
ETAG 005: 
2000 

Klimatická oblast S 
Užitečné zatížení  
Nestlačitelný podklad: 
Stlačitelný podklad: 

 
P1 – P4 
P1 – P3 

Sklon střechy S1 – S4 
Povrchová teplota 
Nejnižší: 
Nejvyšší: 

 
TL4 
TH4 

Prohlášení o 
nebezpečných látkách: 

Žádné nejsou 
obsaženy 

 

Faktor difuzního odporu 
vodních par – μ: 
 

≈ 2370 (při 50% na 
100% rel. vl.) 

EN 1931  

Odolnost proti zatížení 
větrem 

≥ 50 kPa pro podklady 
s pevností v tahu ≥ 50 
kPa 

  

 

10. Prohlášení 
Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. 
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce 
uvedeného v bodě 4. 
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 
Markus Stecher, vedení společnosti    Dr. Julia Faßbender, Laboratoř 
 
 
 
………………………..............................  ………………………………………. 

Düsseldorf, 28.06.2013 
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Ekologie, zdraví a bezpečnost 
Informace o bezpečném zacházení, skladování a likvidaci chemických výrobků uživatelé 
získají v popisech výrobku a v nejnovějších bezpečnostních listech s fyzikálními, 
ekologickými, toxikologickými a s dalšími údaji, které souvisejí s bezpečností. 

 

Všechny údaje na tomto tiskopisu odpovídají dnešnímu stavu našich technických poznatků a poznatků z praxe a 
představují pouze obecné směrnice. Mnohostrannost možných vlivů na zpracování a použití nezbavují 
zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti použití našich produktů pro daný konkrétní případ pomocí 
vlastních zkoušek a testů. Při sanaci neznámých nebo netypických podkladů je nutná předchozí konzultace 
s výrobcem. Pokud správné zpracování našich produktů nepodléhá kontrole z naší strany, lze ručit pouze za 
bezvadný materiál. Ručení za nesprávné zpracování a následkem toho vzniklé škody je tedy v každém případě 
vyloučeno. Právně závazné zajištění určitých vlastností nebo vhodnost pro konkrétní účel použití nemůže být 
z tohoto odvozeno. Případná ochranná práva třetích stran nebo stávající zákonné předpisy a určení musí dodržet 
zpracovatel. Eventuelní ústní údaje našich pracovníků, které jsou v rozporu s předloženým návodem na 
zpracování, jsou bez písemného potvrzení ze strany ENKE-WERK neplatné.  Pokud nebudou dodrženy tyto 
podmínky, zaniká záruka na materiál. Použití, která spadají mimo rozsah doporučení tohoto návodu na 
zpracování a nebyly předem konzultovány s výrobcem, jsou na vlastní odpovědnosti zpracovatele. Případné 
vzniklé škody v takových případech jsou vyloučeny z naší záruky. Vydáním tohoto prohlášení o vlastnostech se 
stávají všechny dříve vydané materiály neplatnými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro další informace: 

Enke-Werk       Tel.: 0211/304074 
Johannes Enke GmbH & Co. KG    Fax: 0211/393718 
Hamburger Str. 16      E-mail: info@enke-werk.de 
40221 Düsseldorf      Internet: www.enke-werk.de 
Německo 
 

 


