
Izjava o lastnostih št. CPR-AT3/230057.1.slo 

1. Identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Sopro's No. 1 Classic 

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerakoli druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda  v skladu z 11. 
členom, 4. odstavek Uredbe o gradbenih proizvodih (CPF): 

IZBOLJŠANA CEMENTNA MALTA ZA KERAMIČNE PLOŠČICE IN PLOŠČE 

3. Predviden namen uporabe ali predvideni nameni uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano 

tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  Stene in tla znotraj in izven zgradb 

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): 
Sopro Bauchemie GmbH Austria, Lagerstrasse 7, 4481 Asten(Austria), www.sopro.at 

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenca, kateremu so bile naročene  naloge v skladu z 12. členom, 2. odstavek: ni na 
voljo 

6. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivih lastnosti gradbenega proizvoda v skladu s prilogo V: 
Sistem 3 

7. V primeru izjave o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: 

      Priglašeni organ za certificiranje proizvodov TVFA der Technischen Universität Wien, identifikacijska 
številka organa: 1320 je izvedel prvi preizkus proizvoda je na podlagi vzorcev, ki jih je proizvajalec odvzel v 
proizvodnem obratu po sistemu 3 in izstavil naslednje poročilo o preizkusu: št. 9688/1/2 

Priglašeni organ za certificiranje proizvodov MPA Dresden GmbH, identifikacijska številka organa: 0767, je 
določil požarne lastnosti proizvoda na podlagi vzorcev, ki jih je proizvajalec odvzel v proizvodnem obratu po 
sistemu 3 in izstavil naslednja poročila o klasifikaciji: št. 2008-B-4613/01 in št. 2008-B-4613/04. 

8. V primeru izjave o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: ni na 
voljo  

9. Izjavljene lastnost 

Bistvene značilnosti Lastnost 
Harmonizirana 

tehnična 
specifikacija 

Požarne lastnosti Razred A1/A1fl 

EN 12004:2007 

+ A1:2012 

Trdnost vezi kot: 
 - adhezijska natezna trdnost po suhem skladiščenju 

 
≥ 1,0 N/mm2  

Obstojnost  za: 
- adhezijsko natezno trdnost po skladiščenju v vodi 
- adhezijsko natezno trdnost po skladiščenju pri visokih 

temperaturah 
- adhezijsko natezno trdnost po skladiščenju s ciklusi 

zamrzovanja in odtajanja 

 
≥ 1,0 N/mm2 
≥ 1,0 N/mm2 
≥ 1,0 N/mm2  

Sproščanje nevarnih snovi glejte SDB 

 

10. Lastnosti proizvoda v skladu s točkami 1 in 2 ustrezajo  izjavljenim lastnostim iz točke 9. Za izdajo te izjave o 
lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

 

Podpisal za in v imenu proizvajalca:      
 
 

 
Asten, 04.06.2013 

  --------------------------------------------    --------------------------------------------------------------------------   
   i.V. Dr. Werner Fiala, Laborleiter 

 


