COLOR Company, s.r.o., Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 0006/2017
1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Fungicídny a insekticídny ochranný prostriedok na drevo

KROVSAN Profi
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu
stavebného výrobku:
pozri na obal výrobku
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 599-1+A1: 2014 Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Požiadavky na ochranné
prostriedky na drevo stanovené biologickými skúškami. Časť 1: Špecifikácia podľa triedy
používania
4. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Na ochranu dreva v triede ohrozenia 1 a 2 podľa EN 335 s preventívnym účinkom proti
drevokaznému hmyzu a ochranným účinkom proti drevokazným hubám Basidiomycetes.
Typové označenie výrobku podľa STN 49 0600-1: Iv, P, 3
5. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
COLOR Company s.r.o., Štúrova č.s. 1504 - Areál ZVS, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 307 262
6. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v
znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.:
III
7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti
Preventívny účinok proti
čerstvo vyliahnutým
larvám Hylotrupes bajulus
Ochranná účinnosť proti
drevokazným hubám
Basidiomycetes
Uvoľňovanie škodlivín do
prostredia

P. č.
lab.

Parametre

Protokol o skúške, výpočte a pod.

100 % úmrtnosť na konci skúšky
2
pri príjme 31,8 g/m

Protokol č. S02/05/0027/5301/02
zo dňa 29.04.2005

1)

Protokol č. S02/05/0027/5301/01
zo dňa 29.04.2005

1)

stredná hodnota hranice účinnosti
pre najodolnejšiu hubu
2
29,66 g/m
Karta bezpečnostných údajov
vyhotovená v súlade so zákonom
č. 67/2010 Z.z.
Rozhodnutie o zapísaní biocídneho
výrobku do registra BV reg. Č.
bio/287/D/05/CCHLP

P. č. lab.

Názov a adresa skúšobného laboratória

1)

LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava

1)
Súhrn výsledkov
Č. S02/17/001/4301/S zo dňa
16.02.2017

8. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností
podľa bodu 7.
9. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.
Podpísal za a v mene výrobcu: Ladislav Dvorský, konateľ

V Dubnici nad Váhom dňa 19.10.2017

