
 
 

 
 
 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
Podle CPR EU 305/2011 

M 2018 003 
                                                                                

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:   Ondutiss AIR 135, Ondutiss AIR 135 T, Ondutiss AIR 135 TT 
 
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací 
podle předpokladu výrobce:  Ochranná podstřešní fólie pro skládané krytiny a stěny 
 
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst. 5: 

  Onduline, 24 quai Gallieni, F-92 150 Suresnes - France, www.onduline.com 
 

4. Kde lze uplatnit, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly v čl. 12 odstavec (2):
     Nevztahuje se 

 
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků jak je uvedeno v CPR, příloha V: 

Systém 3 
 

6.a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: 
EN 13859-1:2010 a EN 13859-2:2010 

 Oznámená osoba 1023, ITC, Třída T. Bati 299, Zlín Louky 764 21 
 Oznámená osoba 1454, IMBiGS, Al.W.Korfentego 193 A 40-157 Katowice 

6.b.  Evropský document pro posuzování:    Nevztahuje se 
        Evropské technické posouzení:  Nevztahuje se 
 
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 

Základní charakteristiky  Vlastnosti Po umělém  
stárnutí Jednotky 

Harmonizovaná 
technická 

specifikace 
Reakce na oheň F   třída 

EN 13859-1:2010          
EN 13859-2:2010 

Odolnost při nízkých teplotách -40   °C 

Ekvivalentní difuzní tloušťka (Sd) 0,03 (+/-0,02)   m 

Odolnost proti pronikání vody W1 W1   

Pevnost v tahu v podélném směru 250 (+/-60) 200 (+/-60) N/50mm 

Pevnost v tahu v příčném směru 140 (+/-50) 100 (+/-40) N/50mm 

Tažnost v podélném směru 60 (+150; -30) 45 (+/-30) % 

Tažnost v příčném směru 80 (+150; -30) 55 (+/-30) % 

Odolnost proti protrhávání podélně 140 (+/-50)   N 

Odolnost proti protrhávání příčně 160 (+80/-50)   N 
• výrobky neobsahují nebezpečné látky s odkazem na čl 31 a 33 nařízení REACH 

 
8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentce: NE  
 
Vlastnost 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. 
 
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:   
   

 
Christophe ROCHART,  
Industrial and R&D director       Suresnes, 5.3.2019           rev.1 


