
Vyhlásenie o parametroch 

Číslo: Rigiton_ Climafit _LE_0713 

Typ výrobku 

EN 14190: Perforovaná sadrokartónová doska pre podhľadové 
konštrukcie 

Identifikácia stavebného výrobku 

Riditon Climafit 
Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na paletovom štítku. 

Účel použitia výrobku 

Upravené výrobky zo sadrokartónových dosiek: Perforovaná 
sadrokartónová doska pre podhfadové konštrukcie 

Výrobca 

Saint-Gobain Rigips GmbH 
SchanzenstraBe 84 
D-40549 Dusseldorf 

SRN 

Systém posúdenia zhody a potvrdenie nemennosti výroby: 

Systém 3 - pre reakciu na oheň 
Systém 4 - pre iné použitia 

Notifikovaná osoba 
Materialprufanstal fur das Bauwessen MPA Bau Hannover 

- Identifikačné číslo 0764
vykonala skúšky typu z hľadiska reakcie na oheň, a vydala nasledovnú 

klasifikačnú správu: 
Správa o klasifikácii reakcie na oheň č. 060301.1-Re 
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Ostatné parametre overil výrobca skúškami typu podľa normy EN 14190. 
Výrobky podliehajú systému výrobnej kontroly splňajúcemu kritéria podľa 
požiadaviek normy EN ISO 9001 :2008 s ohľadom na normu EN 14190. 

Systém zaisťuje zhodu stavebných výrobkov s deklarovanými charakteristikami. 

Oeklarované vlastnosti výrobku: 

Reakcia na oheň A2-s1, dO (C.4) 

Pevnosť v šmyku (i J) NPD 

Difúzny odpor (1,1) NPO 

Tepelný odpor (>.) NPO 

Nebezpečné látky NPO 

Vzduchová nepriezvučnosť (R) 
Odolnosť voči nárazu (-+ I) Viď údaje výrobcu 
Zvuková ohltivosť a 

EN 14190 

EN 14190 

EN 14190 

EN 14190 

EN 14190 

EN 14190 

Vlastnosti výrobku, pre ktorý bolo toto Vyhlásenie o parametroch vydané, 
sú v súlade s deklarovanými parametrami. 

Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 

Podpisa! za a v mene výrobcu 

Generáln riaditeľ 

Dusseldorf, 01.07.2013 
(Miesto a dátum vydania) (P is 
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