
 

 
    
 

 
 

1.  Názov výrobku : Tepelnoizolačné a zvukoizolačné výrobky z recyklovanej zmesi syntetických 
materiálov spájaných polyuretánovým lepidlom 

2.  Typ : Tepelnoizolačný a zvukoizolačný sypaný výrobok z recyklovanej zmesi syntetických 
materiálov STERED 

3. Parametre výrobku sú v súlade s ustanoveniami Zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž podľa 
technického listu. 

4. SK technické posúdenie bolo vykonané autorizovanou osobou Technický a skúšobný ústav stavebný, 
n.o. Bratislava s následným vydaním                                                                                       
Technického osvedčenia TO-13/0010  na výrobok Tepelnoizolačnné a zvukovoizolačné výrobky 
z recyklovanej zmesi syntetických materiálov spájaných polyuretánovým lepidlom, 15.2.2013. 

5. Použitie : Tepelná a zvuková izolácia vnútorných a vokajších zvislých a vodorovných stavebných 
konštrukcií  

6. Výrobca :  PR Krajné s.r.o. 916 16 Krajné, č. 874 Slovenská republika                                       
Miesto výroby:  PR Krajné s.r.o. 916 16 Krajné, č. 874 Slovenská republika 

7. Splnomocnený zástupca : Ing. Juraj Plesník, konateľ spoločnosti 

8. Výrobca vyhlasuje, že výrobok je v súlade s deklarovanými parametrami preukázaných systémom “3” 
podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.  

9. Označenie dokumentov a názvy autorizovaných osôb ktoré ich vydali sú uvedené v tabuľke. 

10. Deklarované parametre - V rámci počiatočných skúšok typu sa overili: 

Vlastnosť Deklarovaná hodnota 
alebo trieda 

Číslo protokolu o skúške  
a odkaz na laboratórium 

Reakcia na oheň (AO) E FIRES-RF-008-13-AUNS(2)  

Uvoľňovanie škodlivín do prostredia NPD - 

Sypná / Objemová hmotnosť 38 / 60 kg/m3 č.40-12-0376, 40-12-0377, 
40-12-0378, TSÚS skúšobné 

pracovisko Nitra(1)  Súčinitel  tepelnej vodivosti max 0,047 W/mK 
 
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:  

1. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., akreditované laboratórium S-045, skúšobné 
pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika 

2. FIRES s.r.o., akreditované skúšobné laboratiórium 041/S-159, Osloboditelov 282, 059 35 
Batizovce 

 
11.Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností 

podľa bodu 10. 
12.Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.  

       
Meno:   Ing. Juraj Plesník             podpis: 
Funkcia: konateľ spoločnosti               
Krajné, 4.1.2016 

VYHLÁSENIE  O PARAMETROCH 
č. 1/2016 


