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í. Specifikacevýrobku
(obdé|níkové
Terasové,čtyřkomorové
vzduchovédutiny)desky o standardníšířce150
(WPC) kompozitu,v něko|ikabarevnýchodstínech,
mm, kteréjsou vyrobenyz dřevop|astového
ívyt|ačován
techno|ogi
í (extruzí).
Terasovédesky jsou opatřenyz jednéstranyprotisk|uzovými
drážkamia z druhéstrany
imitací
dřeva.Dek|arovaná
nášlapnástranaje stranas dráŽkami
Jednot|ivé
desky(prkna)se pok|ádají
na podlahový
rošt(z WPC konstrukčních
hrano|ů)
a
pomocímontáŽních
upevňují
k|ipů.
.

Třídareakcena oheňd|eČsN EN 13501-1+A1
(dovozcem):
deklarovaná
Žadate|em
Fn

2. Posouzeníshody se základnímipožadavkypodle s7, odstavec 2, NV 16312002
Sb., ve
zněníNV 3í212005
sb.
2.1 Základnípožadavkvna vÝrobeka ieiich konkretizacev normativních
dokumentech
Posouzeníshody
výrobkuby|oprovedenopod|edokumentu:
''Stavebnítechnické
pro
osvědčení
sTo-Ao224-54912013..,
Vypracovaného
Institutem
testování
a certifikaci
a.s..Ao 224 Z|ín.
2'2 Ukazatele konkretizuiÍcízákladnípožadavkv, zkušebnímetodv
. Smrštěnípo
tepe|ném
namáhání,
zkušební
metoda:Čsrueru479 (60 min,podé|ný
směr,

1oo"c)

o Rázová houževnatost
(odo|nostprotinárazupadajícím
závažím
za ch|adu),zkušební
metoda:
pádu
Čsrueru477 tzávaží
1 kg, výška
závaží1 kg:700mm(6,87J), tep|ota-1ooc/
o Skluznost(součinite|é
smykového
třenízasuchai mokra),zkušební
metoda:ČsN z+ +soz
. Botnání(bobtnání)
ve vodě,zkušební
metoda:ČsN st.l 317(28dní,2ooc),podmínky
oteČst.t
P cEN/Ts 15534-1,
č|.5, 8.3
o Pevnostv ohybu,zkušební
metoda:Čsruerr 310,podmínky
d|eČsrup cEN/Ts 15534-1,čl.5,
7.3.2
o Bobtnánívevodě po zkoušceodo|nosti
v|hkosti
cyk|ováním,
zkušební
metoda:Čsrueru321 (3
vody,zmrazení,
cyk|y-ponořenído
sušenD,
ČsN P cEN/Ts 15534-1,
č|.8.5.1,
č|.5, 8.3
Čsrueru317,podmínky
d|eČst.tp CEN/TS15534-1,
o Pevnostv ohybupo zkoušceodo|nosti
(zbytkovápevnostv ohybu),
vlhkosticyk|ováním
zkušební
metoda:Čsn eru 321(3 cyk|y-ponořenído
vody,zmrazení,
sušenD,ČSNP cEN/Ts
podmínky
15534-1,
EN
ote
ČStrt
P
cEN/Ts
15534-1
č|.8'5.1,ČsN
31o,
, č|.5,7.3'2
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2,3 MÍstoa rozsah odběru vzorkŮ
pracovníka,
Žadate|,na zák|aděvýzvycertifikaěního
zkušební
vzorky:
doda|nás|edující
o Pod|ahováwpc prknaNEXTWOOD,typ:NEXTWOOD v mnoŽství
10 ks lame|(profilů)
(dé|ka
lame|2 m)
podevid'č.783501646/1
Vzorkyby|ydodánya zaregistrovány
dne 23J.2013 .

2'4 Místoa termínprovedenízkoušek
Zkouškyby|yprovedenyV těchtoinstitucích:
!nstitutprotestovánía certifikaci,a. s. - akreditovaná|aboratořč.1004Z|ín(únor-březen
2013 )

2.5 VÝsledkvzkoušek
Výs|edkyzkoušekjsou uvedenyv tabu|ce1.
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abu|ka1 - Výs|edkvzkoušek
Technickácharakteristika

M,q

je.dň.otká.. PoŽádovaná
(dek|arovaná)
hodnota
o/o
Max.0,2

po tepelném
Smrštění
namáhání
(při100"C.60 min.podé|ný
směr)
(odo|nost %porušených M a x . 1 0
Rázová houŽevnatost
protinárazupadajícím
závažím
za zkušebních
'chladu)
tě|es
- součinite|é
Sk|uznost
smykového
Min.0,3
tření(povrchs jemnýmidráŽkami)

Botnání(bobtnání)
ve vodě
(28dní,20oc)
Pevnostv ohybu
po zkoušce
Botnání(bobtnání)
odo|nosti
v|hkosti
cvk|ován
ím
Pevnostv ohybupo zkoušce
v|hkosti
odo|nosti
cyk|ováním
(zbytkovápevnostv ohybu)

HodÉiitv.
Stanovená
-tšir.oňi
hodnota

ňoon"iái-

0.08 0.06
0

Souěinite|
smykového
třenípovrch s jemnýmidrážkami
(střední
hodnotace|ého
souboru):
- Statickýza sucha:0,37
. Dynamický
za sucha:0,50
- Statickýza mokra:0,51
- Dynamický
za mokra:0,52

%o

Max.3.0

2,2

MPa

M i n .1 7

20,0

Max.3.0

2,0

M i n .1 5

18,5

o/o

MPa

2.6 PosouzeníshodvvÝrobku
Posuzovanývýrobeksp|ňujepoŽadavky
dokumentu:
Stavebního
technického
osvědčení
SToAo224-549I2o13"
ve všechv|astnostech.

3. Závěr
Posuzovanývýrobeksp|ňujepoŽadavky
dokumentu:
Stavebního
technického
osvědčení
SToA0224-549l2013" ve všechvlastnostech.
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4. Seznamdokumentůpoužitýchk vypracovánízkušebníhoprotokolu
-

výrobků
ě. 783501646
Žádosto posouzení
shodystavebních

-

Ve zněníNV 31212005
sb., kteým se stanoví
Nařízenív|ádyč.163ze dne 6.3,2002,
poŽadavky
výrobky.
na vybrané
stavební
technické

.

lTC,a.s.Z|ín
vypracované
osvědčení:
STo-Ao224-549l2013,
Stavebnítechnické

-

při posuzováníshody
vybranýchstavebních
Rozhodnutíč.
30/2006o autorizacik činnostem
sb.
výrobků
Sb.,ve zněníNV č.31212005
dle NV 16312002

.

Vypracovaný
|TC a.s.|aboratoře
č.j.783501646101,
Zkušebníprotoko|
akreditované
Z|índne 29.3.2013
akreditovanou
|aboratoří
č.1004

.

protoko|
Vypracovaný
lTc a's. laboratoře
č'j'783501646102,
Zkušební
akreditované
|aboratoří
č.1004Z|índne 27.2,2013
akreditovanou

-

lTc a.s._
Vypracovaný
akreditované
|aboratoře
č'j.783501646/03,
Zkušebníprotoko|
|aboratoří
akreditovanou
č.1004Z|índne 18.2.2013

