
     

 

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
č. 2013/05/SB – 6682/771-3 

 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 

Murovací prvok č. BMTM/01/771-3 

2.  Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku,  
       ako sa vyžaduje  podľa čl. 11 ods. 4: 

BRADSTONE - MOUNTAIN BLOCK 10 cm 
Farba: pod ľa ponúk v aktuálnych katalógoch 

 
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: 
 

Bradstone - Moutain Block múr sa používa na vytvore nie nízkych nenosných jednopoh ľadových 
múrikov, nízkych oporných múrikov, vyvýšených kveti nových záhonov, kvetiná čov a okrasných  
múrikov. 

 
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje   

podľa čl. 11 ods. 5: 
  

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. 
Trnavská cesta 3728/95 

Sereď 926 01, Slovenská republika 
    
6.  Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: 

Systém 4 
9. Deklarované parametre: 
 

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické 
špecifikácie 

Tvar a vzh ľad 
dovolené odchýlky 

trieda tolerancie 
hrubá objemová hmotnosť 

dĺžka šírka výška 

STN EN 771-3: 2011 

+1/–3 mm +1/–3 mm ±2 mm 
D2 

2150 kg/m³ 
Fyzikálne a  mechanické vlastnosti  

koeficient nasiakavosti vplyvom vzlínania 
mrazuvzdornosť 

súdržnosť 

 
1,6 g/m².s 

M 50 
0,3 N/mm² 

Pevnos ť 
pevnosť v tlaku  

 
53,4 N/mm² 

nebezpečné látky neobsahuje 
reakcia na oheň A1 

povrchová úprava štruktúrovaný povrch 
 
 Národné požiadavky: 

Vlastnosti  Parametre  Predpis  

Obsah prírodných rádionuklidov 
index hmotnostnej aktivity 
hmotnostná aktivita 226Ra 

 

 
≤ 1 

≤ 120 Bq/kg 
 
 

Vyhláška  MZ SR č. 528/2007 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na 
obmedzenie  ožiarenia z 

prírodného žiarenia 
 
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. 
5.  V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené  
       v čl. 12, ods. 2:   

 Podpísal za a v mene výrobcu:           Dipl. Ing. Ľudovít Kiripolszky obchodný riaditeľ, prokurista 
          .........................................................................................  

       (meno a funkcia) 
       V Seredi, dňa: 01. 07. 2013   
       ..........................................                      ..............................................  
              (miesto a dátum)                                                                                                                                     (podpis) 


