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Vyhlásenie o zhode výrobku 
 
 

Potvrdzujeme týmto, že výrobok s novým názvom 
 
 

Baumit NanoporFine 
 

je totožný s pôvode vyrábaným výrobkom 
 
 

Baumit Nanopor omietka jemná 
(Baumit NanoporPutz fein) 

 
 
 
 
Obidva tieto výrobky sú vyrobené totožným výrobcom v totožnej výrobni z rovnakých 
surovín podľa rovnakej receptúry na rovnakom výrobnom zariadení, platia pre ne zhodné 
kontrolné a skúšobné plány a kontrolné parametre a obidva výrobky dosahujú celkom 
zhodné technické parametre. 
 
 
 
V Bratislave dňa  18.02.2011 
 

 
 
         
        Ing. Tibor Blaško,  
        Manažér kvality 

 
 

 



 Podpísaný zástupca 
výrobcu:  Wopfinger Baustoffindustrie GmbH 

Wopfing 156, A-2754 Waldegg, Rakúsko   
výrobne:  Wopfinger Baustoffindustrie GmbH 

Wopfing 156, A-2754 Waldegg, Rakúsko 

týmto vyhlasuje, že výrobky:          
  Baumit Nanopor omietka (Baumit NanoporPutz)      
  Baumit Nanopor omietka jemná (Baumit NanoporPutz fein)               
je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je 
zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technické osvedčenie č.:  

    TO – 07/0150 Tenkovrstvové omietky Baumit. 
 
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:  
Vlastnosť Deklarovaná hodnota alebo trieda Číslo protokolu o skúške 

a odkaz na laboratórium  

Reakcia na oheň  B-s2,d0 ETA-09/00731) 

neskúša sa 

Uvoľňovanie škodlivín do prostredia Karta bezpečnostných údajov 
Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z. z.  

Karta bezpečnostných údajov
(vypracovaná výrobcom) 

Vodotesnosť  max. 0,5 l/m2 za 30 min 
Difúzia 
- ekvivalentná difúzna hrúbka  max. 0,2 m 

Prídržnosť k podkladu  
- k betónovému podkladu po 28 dňoch      
(s použitím penetračného náteru)  

min. 0,5 N/mm2                   

Mrazuvzdornosť  
- prídržnosť malty k  podkladu              
(po uložení 28 dní pri 20 oC a 15 cykloch 
zmrazovania-rozmrazovania)  

min. 0,5 N/mm2 

Oderuvzdornosť min. 20 min  

Protokol o skúške  
č. 20-07-0410 

TSÚS, pobočka Bratislava 
 zo dňa 05. 06. 20071) 

 
Poznámka: skúšky vykonal:  1) Technický a skúšobný ústav stavebný, pobočka Bratislava    
     2) Österreichisches Institut für Bautechnik 

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:  

Baumit Nanopor omietka (Baumit NanoporPutz) a Baumit Nanopor omietka jemná (Baumit NanoporPutz fein) sú 
omietky na báze vodného skla, minerálneho plniva, pigmentov a prísad. Vyrábajú sa v  rôznych farebných 
odtieňoch s max. zrnom 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm a jemná s max. zrnom 1,0 mm.  
Omietky  sa používajú ako povrchové úpravy vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Nanášajú sa na vápenno-
cementové a cementové podklady ošetrené penetračným náterom (napr. Baumit Základný náter open).  
 
Podrobnejšie informácie sú uvedené v technickom liste výrobku. 
 
 

 
Pečiatka, Dátum: 15.6.2009 

 
Dipl. Ing.Tibor Blaško 

Manažér kvality 
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