
Prohlášení o vlastnostech 

Declaration of performance 

Č./No. 0012617 

1. Název a obchodní název výrobku: 
Name and trade name of construction product: 

Mosazné tvarovky 
Plumbing fittings 

 

2. Typové označení výrobku: 
Type designation of the construction product: 

SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG6, SG7, SG8, SG9, SG10, SG18, SGU2, SGU3, SGU4, 

SGU5, SGU6, SGU7, SGU8, SGU9, SGU10, SGC1, SGC2, SGC3, SGC4, SGC5, SGC6, 

SGC7, SGC8, SGC9, SGC10, SGCC2, SGCC5 

 

3. Zamýšlené použití nebo použití: 
Intended use or uses: 

Pro použití ve vodovodních systémech a centrálních otopných systémech. 
For water supply systems and central heating systems 

 

4. Jméno a adresa výrobce: 
Name and address of the manufacturer: 

Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polsko (PL) 

 

Místo výroby výrobku: 
Place of manufacture of the product: 

ChRL/PRC 

 

5. Jméno a adresa zplnomocněného zástupce, pokud byl zřízen: 
Name and address of the authorized representative if it has been established: 

- 

 

6. Národní systém používaný k hodnocení a ověřování stálosti výkonu: 
The national system used to assess and verify the constancy of performance: 

4 

 

7. Národní technické specifikace: 
National technical specification: 

 

7a. Norma výrobku: 

Polish product Standard: 

PN:EN 1254-4:2004 

Název akreditovaného certifikačního orgánu, akreditační číslo a číslo národního osvědčení 

nebo název akreditované laboratoře / laboratoří a číslo akreditace. 

Name of the accredited certification body, accreditation number and the number od national 

certificate or the name of accredited laboratory / laboratories and accreditation number. 

- 



7b. Národní technické posouzení: 

 National technical assessment: 

- 

 
Orgán pro technické posouzení / Národní orgán pro technické posouzení: 

Technical assessment body/National technical assessment body: 

- 
 

Jméno akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo certifikátu: 

Name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number: 

- 

 

8. Deklarované vlastnosti: 
Declared performances: 

Základní vlastnosti stavebního výrobku pro 
zamýšlené použití  

ssential characteristics of the construction product for 
the intended use or uses 

Deklarované vlastnosti 
 

Declared performance 

Poznámky 
 

Comments 

Maximální pracovní teplota (Tmax)  
Maximum working temperature  

95°C - 

Doporučený pracovní tlak / Recomended working 
pressure  1,0 MPa (10 bar) 

- 

 

9. Vlastnosti výrobku jsou kompatibilní se všemi vlastnostmi uvedenými v 

odstavci 8. Prohlášení o vlastnostech je vydané v souladu se zákonem ze dne 

16. dubna 2004 o stavebních výrobcích, na vlastní odpovědnost výrobce. 
The performances of the product identified above are compatible with all declared 

performances listed in point 8. Presented national declaration of performance is issued in 

accordance with the Act of 16th April 2004 on construction product, on the sole responsibility 

of the manufacturer. 

 

Podepsáno jménem společnosti:  
Signed on behalf of the manufacture by: 

  

 

 

Skawina 02.01.2017          .………………………………… 

(místo a datum podpisu)           (podpis oprávněné osoby) 

(place and date of signing)       (authorized person’s signature) 


