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Základné charakteristiky 

Základné charakteristiky 

Vlastnosť Harmonizovaná technická 

DEKLARÁCIA VLASTNOSTÍ č. 001

Borovica lesná 

1.    Špeci�cký identi�kačný kód typu produktu: 
Tepelne upravená masívna obkladová doska s perom a drážkou z borovice lesnej               
(Pinus sylvestris) pre vonkajšie konečné použitie. 
Trieda spracovania tepelnej úpravy Thermo-D  

2.    Typ, série alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identi�káciu stavebného produktu podľa potreby 
       podľa čl. 11 (4): 

16 - 32 x 68 – 185 mm
Použitie ako vonkajšia �nálna vrstva, drevené obklady, steny a podhľady  

3.    Predpokladané použitie stavebného produktu v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špeci�káciou, ako je 
       stanovené výrobcom: 

Obloženie drevenej steny a podhľadu vo vonkajších konečných aplikáciách. 

Kde je to možné, meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého mandát sa vzťahuje na úkony 
špeci�kovné v     čl. 12 (2): 
-   Neexistuje  

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného produktu, ako je stanovené v CPR, 
dodatok V: AVCP systém           
AVCP 4.  

V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného produktu, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: 
-  

Deklarované vlastnosti 

5.

6.

7.

8.

špeci�kácia 

EN 14915:2006+AC:2007 390kg/m3, 16/13-32/13 mm
D – s2, d0 
60μ 
0,11 W/(m K) 
trieda 2 Thermo-D 

Borovica lesná (Pinus sylvestris) Druh
Hustota a hrúbka 

Požiarna odolnosť   
Priepustnosť vodných pár 
Tepelná vodivosť  

Klasi�kácia biologickej odolnosti  - proti hnilobe

Vlastnosti produktu uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s uvedenými vlastnosťami v bode 9. Toto prehlásenie o 
vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

10.

Podpísaný za a menom výrobcu: 
  
Arto Halonen, generálny riaditeľ  
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Štandard EN 14915:2006+AC:2007 
Tepelne upravená masívna obkladová doska s perom a drážkou  

z mäkkého dreva Scots pine (borovica lesná) 
16-32 mm * 68-185 mm 

Kone�né použitie: vonkajšie použitie pre podh�ady a steny 

Druh:                                                                  Scots pine (Pinus sylvestris) - borovica lesná 

Hustota a hrúbka:                                               390kg/m3,16/13-32/13mm 

Požiarna odolnos�:                                              D – s2,d0 

Tepelná vodivos�:                                                0,11 W/m K 

Akustický útlm:                                                     nestanovené 

Emisná trieda formaldehydu:                               E 1 

Klasifikácia biologickej odolnosti - proti hnilobe: trieda 2 

www.lunawood.fi/dop
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