
PROKOM R&S s.r.o., Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava – Kateřinky 

GSM: + 420 721 243 341 

E-mail: drevo@prokom.cz, Web: www.prokom.cz  

DEKLARACE VLASTNOSTÍ č. 001                   

Masivní exteriérové obkladové prkna ze sibiřského modřínu –  
siberian larch (Larix Sibirica)  
 

1. Specifický identifikační kód typu produktu: 
                     Masivní obkladové prkno ze sibiřského modřínu (Larix Sibirica) pro venkovní konečné použití. 
 

                     

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního produktu podle potřeby dle čl. 
11 (4): 
         16 - 32 x 30 – 185 mm 
          Použití jako vnější finální vrstva, dřevěné obklady, stěny a podhledy 

 

3. Předpokládané použití stavebního produktu v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je 
stanoveno výrobcem: 
         Obložení dřevěné stěny a podhledu ve venkovních konečných aplikacích. 

 

4. Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce dle požadavků 
dle čl. 11 (5):  

Wellmax Baltic OÜ   
Kartulihoidla, Kurtna küla                                                                                      

Illuka vald, Ida-Virumaa 41202  
+372 5919 2469 

info@wellmax.ee 
www.wellmax.ee 

 

5. Kde je to možné, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly 
specifikované v čl. 12 (2): 
-   Neexistuje 

 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního produktu, jak je stanoveno v CPR, 
dodatek V: AVCP systém 
          AVCP 4. 
 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního produktu, na který se vztahuje harmonizovaná norma: 
- 
 

8. Deklarované vlastnosti 
 

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizovaná technická 
specifikace 

Druh Sibiřský modřín (Larix Sibirica)  
 
 
 
 

EN 14915:2013 
 

 

Hustota a tloušťka                                               620-725 kg/m3, 15-50 mm 

Požární odolnost                                                 D – s2, d0 

Uvolňování formaldehydu Není přítomen 

Propustnost vodních par Neuvedeno 

Obsah pentachlorphenolu Nepoužívá se 

Tepelný odpor                                             Neuvedeno 

Absorpce hluku Neuvedeno 

Klasifikace biologické odolnosti  - proti hnilobě   
EN350-2                

třída 3 – středně trvanlivé 

 

9. Vlastnosti produktu uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s uvedenými vlastnostmi v bodě 8. Toto prohlášení o 
vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

 
 

Podepsán za a jménem výrobce: 
 
 

Silver-Henri Tolk, ředitel závodu 
 
 

Estonsko 1. 1. 2018  
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