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EN305:2011 

Nařízení o stavebních výrobcích 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

N. KF-017g 
 

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: K-FIRE COATING (nátěr) 

Účel/y použití: Ablativní těsnicí nátěr určený k zesílení, 
utěsnění a protipožární ochraně minerálních 
vláken. Stříkaný nátěrový výrobek, který 
se nanáší na místě nebo v továrně na oba 
povrchy desky z minerální či kamenné vlny nebo 
na místě na jednu stranu podkladu z minerální 
vlny, čímž se vytváří systém utěsnění rovinné 
spáry. 
Viz ETA 17/1021 21. 12. 2017 

Výrobce: L'Isolante K-Flex S.p.A. 
Via Don G. Locatelli 35, 20877, Roncello, MB, 
Itálie 

Systém/y AVCP: 1 

Harmonizovaná norma: Není k dispozici 

Notifikovaný subjekt: UL International (UK) Ltd 

Evropské technické schválení: ETA 17/1021 21. 12. 2017 
UL International (UK) Ltd vydali Evropské 
technické schválení na základě ETAG 026-2 
(08/2011). 

Osvědčení o shodě: 0843-CPR-0407 
UL International (UK) Ltd provedli úkony třetích 
stran podle Přílohy V v Systému 1 a vydali 
Osvědčení o shodě. 

 

Deklarovaná vlastnost/i: 
 

Základní charakteristiky Vlastnost 

BWR 1 – Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita NR 

BWR 2 – Bezpečnost při požáru 

Reakce na oheň NPD 

Odolnost vůči ohni ETA 17/1021 21.12.2017, Příloha A 

BWR 3 – Hygiena, zdraví a životní prostředí 

Propustnost vzduchu NPD 

Propustnost vody NPD 

Uvolňování nebezpečných látek BWR 4 – Bezpečnost při používání 

#Str23 

Mechanická odolnost a stabilita NPD 
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Odolnost vůči nárazu/pohybu NPD 

Přilnavost NPD 

BWR 5 – Ochrana proti hluku 

Izolace proti hluku ze vzduchu Rw (C;Ctr) = 55 (-1;-1) dB 

BWR 6 – Energetická úspornost a udržení tepla 

Tepelné vlastnosti NPD 

Propustnost vodní páry NPD 

Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití 

Trvanlivost a použitelnost Z2 – je určen k použití ve vnitřních podmínkách s 
vlhkostí nižší než 85 % RV, bez teplot pod 0 °C, bez 

vystavení dešti či UV 
 

NR Nepodstatné 
NPD Vlastnost není stanovena 

 

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení 
o vlastnostech je vydáváno v souladu s nařízením (EU) č. 3052011 na výhradní odpovědnost výrobce 
uvedeného výše. 

 

Bezpečnostní list (BL) výrobku K-FIRE COATING (nátěr) je dostupný na vyžádání.  

Roncello (IT), 09. 01. 2018 

Podepsáno za a jménem výrobce: 

 
 
 

 
Amedeo Spinelli, 

President 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


