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1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

HELUZ MIAKO 15/50
HELUZ MIAKO 15/50

pálené stropní vložky pro stropní systémy z trámů a vložek

U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko 46680004
Hevlín

V Dolním Bukovsku

Jan Smola

prokurista

2

07.04.2016

 Zobrazenéuspořádáníjeinformativníamůžebýtnepatrněpozměněno.

Zobrazené usporiadanie je informatívné a môže byť nepatrne pozmenené.  
2.  Zamýšlené použití / Zamýšľané použitie:

3.  Výrobce /  Výrobca: 

Výrobna /  Výrobňa: 

5.  Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systém posudzovania a overovania nemennosti 
parametrov výrobku:   Systém 2+

6a.  Harmonizovaná norma: EN 15037-3+A1:2011; Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /   
Harmonizovaná norma: EN 15037-3+A1:2011; Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7.  Deklarované vlastnosti / Parametre:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o 
vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. / 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Podpísal za a v mene výrobcu:

IČ:

pálené stropné vložky pre stropné systémy z trámov a vložiek

Základní charakteristiky /  Podstatné vlastnosti Vlastnost / Parametre Harm. technické 
specifikace /
špecifikácie

typ: SR EN 15037-3
+A1:2011

délka / dĺžka: m m250

šířka / šírka m m400

výška / výška m m150

rozměrové tolerance / rozmerové tolerancie T2

minimální rozměry (vyložení ozubu) / minimálne rozmery (vloženie ozubu) N1, N2, N3

tloušťka příruby / hrúbka príruby m m12

třída objemové hmotnosti / trieda objemové hmotnosti 700

pevnost v tlaku  - třída R1 / pevnosť v tlaku  - trieda R1 MPa23,9

odolnost proti soustřednému zatížení - třída R1 / odolnosť proti 
sústrednému zaťaženiu - trieda R1

kN3,40

pevnost v tlaku - třída R2 / pevnosť v tlaku - trieda R2 MPa30

pevnost v ohybu  - třída R2 / pevnosť v ohybu  - trieda R2 3,95 kN


