
 

 

 

 

 

 
DEKLARACIJA O LASTNOSTIH   
Št. 00202-CPR-SH2-001 
 

 
1. Izključna identifikacijaska oznaka vrste proizvoda:  

                                                      Armourglass Plus 
 

2. Vrsta, serija ali serijska številka ali katerikoli drug element, ki omogoča identifikacijo proizvoda, kot je 
zahtevano z členom 11(4): 
                                                      Bitumenske skodle tip 4 x 2 
 

3. Namen uporabe ali uporaba gradbenega izdelka v skladu s primerno harmonizirano tehnično 
specifikacijo, kot jo je predvidel proizvajalec:                                               

Za strehe in za prekrivanje zunanjih sten 
 

4. Ime in kontaktni naslov pooblaščenega predstavnika, katerega mandat je v obsegu kot specificirano  
v členu 12(2): 

      IKO Sales International NV - Truibroek 74 – B-3945 Ham, Belgija 
      Tel.: 0032 11 340 120                   Fax: 0032 11 340 129   
      Spletna stran: www.ikodop.eu   Email: support@iko.be 
 
5. Ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika:                                                                      
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kakor 

je določeno v CPR, Anex V: 
                                                       Sistem 4 
 

7. V zvezi z deklaracijo o lastnostih za gradbeni proizvod, za katerega velja harmoniziran standard: 
ETA-17/0512 

Butgb – Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe - Belgium 
 

8. Deklarirane lastnosti:                                                                          

Ključne lasnosti Vrednost Normativ 

Natezna trdnost (širina) > 600 N/50mm  

Natezna trdnost (višina) > 400 N/50mm  

Odpornost na pretrg pri žeblju > 100N  

Reakcija na ogenj     E ETA-17/0512 

Odpornost na zunanji ogenj BroofT1  

Vodotesnost Bitumen 1149 +/- 150 g/m2  

Dimenzijska odstopanja: po dolžini 1000 +/- 3 mm  

Dimenzijska odstopanja: po širini 336 +/- 3 mm  

Odpornost na stekanje pri povišani temperaturi </= 2 mm  

Lepljivost zaščitnega zaključnega sloja  </= 2,5 g  

Absorbcija vode < 2 %   

Nevarne substance (glej opombe 1 in 2)                     -40°C  

Opomba 1: Izdelek ne vsebuje sestavin iz azbesta ali katrana 
Opomba 2: Ob odsotnosti Evropske harmonizirane metode tesiranja, mora biti ob plasiranju na trg izdana 
verifikacija in deklaracija o vsebini, z upoštevanjem nacionalne zakonodaje v kraju uporabe.     

 
9. Lastnosti tega izdelka pod točkami 1 in 2 so v skladu z zgoraj deklariranimi lastnostmi, navedenimi v točki 8.  

Ta deklaracija o lastnostih je izdana na izključno odgovornost poizvajalca, navedenega pod točko 4. 
   
 
 

Ham, 1.09.2017                                                                                        Kurt Kesters – Tehnični 
produktni vodja 
(mesto in kraj izdaje)                                                                                  (ime in funkcija) 
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