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Vyhlásenie o parametroch  

Baumit Thermo Extra 
 
Vyhlásenie o parametroch č.: 01 PEG 
Thermo Extra 
 

 

1. Jedine čný identifika čný kód typu a výrobku:  
Baumit ThermoExtra 
 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýko ľvek iný prvok umož ňu 
            júci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžad uje pod ľa článku 11 ods. 4: 

Baumit ThermoExtra 
 

3. Zamýš ľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrob ca, v sú ľade s 
uplatnite ľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: 
Priemyselne vyrábaná tepelnoizolačná omietka pre použitie na steny, stropy a priečky. 

 
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná  ochranná známka a 

kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:  
 w&p Baustoffe GmbH, 
 Ferdinand - Jergitsch – Straße 15 
 A-9020 Klagenfurt 
  
 Werk Peggau 
 Alois-Kern-Straße 1 
 A-8120 Peggau 
 
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocn ého zástupcu, ktorého  
           splnomocnenie zah ŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:  

- 
 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania neme nnosti parametrov 
stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: 
System 4 

 
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa st avebného výrobku, na ktorý sa 

vzťahuje harmonizovaná norma: 
- 

 
8. Deklarované parametre 
 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované  

technické 
špecifikácie 

Trieda T1 – CS I EN 998-1 

Reakcia na oheň trieda A2 EN 998-1 

Prídržnosť ≥ 0,05 N/mm² - porušenie B EN 1015-12 

Nasiakavosť W 1 EN 1015-18 

Súčiniteľ priepustnosti pry µ ≤ 15 EN 1015-19 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti 
λ10,dry 

0,10 W/(mK) Tabuľková hodnota podľa EN 1745 
pre P = 50% EN 1745 

Trvanlivosť(Mrazuvzdornosť) NPD EN 998-1 
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9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode  s deklarovanými 
parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednos ť 
výrobcu uvedeného v bode 4. 

 
 
Podpísal za a v mene výrobcu: 
 

 

 

 

Dr. Hubert Mattersdorfer  Mag. Wolfgang Marcher 
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH  Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH 

   
Klagenfurt, 17.6.2013   

 
 


