
 

Prohlášení o vlastnostech 
POV-CZ-maxit-1179 

 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

Malta pro zdění pro tenké spáry (T) 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: 

HELUZ MALTA PRO TENKOU SPÁRU 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou 

specifikací podle předpokladu výrobce: 

Malta pro zdění pro tenké spáry podle průkazné zkoušky, pro použití ve stěnách, pilířích a příčkách ze zdiva  
(vnitřní a vnější stavení prvky), podléhající požadavkům na stabilitu. 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: 

Franken Maxit s.r.o., Karlovarská 147/22, 350 02 Cheb - Hradiště, Výrobní závod Beroun 

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

Systém 2+ 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: 

Jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu: 

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V. 

Kennnummer 1350 

 

provedl na základě kontroly výrobního závodu podle systému 2+ a vydal  

 
ES certifikát systému řízení výroby č. 1350 – CPD - 0021 (06) 

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizované 

technické 
specifikace 

Pevnost v tlaku M10 EN 998-2 :2010 

Přídržnost Počáteční smyková pevnost 

(Smyková přídržnost) 0,60 N/mm2  

EN 998-2 :2010 

Obsah chloridů ≤ 0,1 M.% EN 998-2 :2010 

Třída reakce na oheň A 1 EN 998-2 :2010 

Nasákavost ≤ 0,40 kg/(m2 min0,5) EN 998-2 :2010 

Paropropustnost 15/35 (tabulková hodnota) EN 998-2 :2010 

Součinitel tepelné vodivosti λ10,dry,mat ≤ 0,82 (W/mK) pro P = 50 % 

λ10,dry,mat ≤ 0,89 (W/mK) pro P = 90 % 

(tabulkové hodnoty) 

EN 998-2 :2010 

Trvanlivost 
(Mrazuvzdornost) 

Dle EN 998-2 příloha B EN 998-2 :2010 

Nebezpečné látky NPD EN 998-2 :2010 

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: 

není relevantní 

 

  



 

10. 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: 

 

 

 
Jiří Huptych, jednatel společnosti 

 

................................................................................................................................................................................................. 

(jméno a funkce) 

 

 

 

        Beroun, 1.7.2013 
.............................................................................  ........................................................................................ 
   (místo a datum vydání)                 (podpis) 


