PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
NATIONAL DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 1470117
1. Jméno a obchodní název stavebního výrobku :
Name and trade name of construction product:
Jednopákové baterie model LIBRETTO
Single lever mechanical mixing valves LIBRETTO
2. Typové označení stavebního výrobku:
Type designation of the construction product:
BLE4B
3. Zamýšlené použití nebo použití:
Intended use or uses:
Pro hygienická zařízení instalovaná v hygienických místnostech (šatny, koupelny apod.) a v
kuchyních.
For use with sanitary appliances installed in rooms used for bodily hygiene (cloakrooms,
bathrooms, etc.) and in kitchens.
4. Název a adresa výrobce výrobku:
Name and address of the manufacturer:
Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polska (PL)
Místo výroby produktu:
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. Polská produktová norma:
Polish product Standard:
PN-EN 817:2008
Název akreditovaného certifikačního orgánu, číslo akreditace a číslo národního certifikátu
nebo název akreditovaných laboratoří / laboratoří a číslo akreditace:
Name of the accredited certification body, accreditation number and the number of national
certificate or the name of accredited laboratory / laboratories and accreditation number:
7b. Národní technické hodnocení:
National technical assessment:
-
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Oddělení technického posouzení / Oddělení pro národní 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 nebo použití
Essential characteristics of the construction
product for the intended use or uses
Maximální teplota horké vody (Tmax)
Maximum hot water temperature
Maximální statický tlak (psmax)
Maximum static pressure
Těsnost
Leaktightness
Odolnost vůči vnitřnímu tlaku
Pressure resistance
Odolnost vůči mechanickému opotřebení
Mechanical endurance
Akustická skupina a třída průtoku
Acoustic group and flow rate class

Deklarované vlastnosti
Declared performances

Poznámky
Comments

≤ 90 °C

-

≤ 1,0 MPa (10 bar)

-

OK / Splňuje

-

OK / Splňuje

-

OK / Splňuje

-

I/I Z/

-

9. Účinnost výše uvedeného produktu je v souladu se všemi prohlášenými plněním, uvedenými v
bodě 8. Toto národní prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu se zákonem ze dne 16.
dubna 2004 o stavebních výrobcích, a to výlučně na 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 products on the sole responsibility
of the manufacturer.
Jménem výrobce podepsal(a):
Signed on behalf of the manufacturer by:

………………………………………
(Jméno a pozice)
(name, surname and position)

…………………………………………

Skawina, 29.06.2017
(místo a datum vydání)
(place and date of issue)

(podpis)
(signature)
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