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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011) 

No. 011DOP-S-20160512 
1. Jedine čný identifika čný kód typu výrobku: 

Ecophon Opta 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýko ľvek iný prvok 
umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: 

Ecophon Opta A Ecophon Opta E 

3. Zamýš ľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatnite ľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

Závesné stropné membránové komponenty pre použitie vo vnútri v budovách na výrobu 
nainštalovaný podhľady 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a 
kontaktná adresa výrobcu: 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: 

Nevzťahuje sa 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: 

Systém 1 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa 
vzťahuje harmonizovaná norma: 

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonal ur čenie typu výrobku na základe skúšky typu 
(vrátane odberu vzoriek); počiatočnej inšpekcie výrobne a riadenie výroby;priebežného 
dohľadu, posúdenia a hodnotenia riadenia výroby v rámci systému 1 a vydal vyhlásenie o 
zhode. 

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý 
bolo vypracované európske technické posúdenie: 

Nevzťahuje sa 
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9. Deklarované parametre: 

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2014 
 

Produkt 
Reakcia na 

oheň FTS (flexural tensile strength) 

Uvoľňovanie 
formaldehydu 

(trieda) 

Zvuková 
pohltivos ť 

(ααααw)    
Opta A A2-s1, d0 Triedny C/3N 

ak b>625 mm Triedny A/0N 
E1 0,85(12mm) 

0,95(15mm) 
0,95(20mm) 
1,00(40mm) 

Opta E A2-s1, d0 Triedny C/3N 
ak b>625 mm Triedny A/0N 

E1 0,90 

 
0 

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými 
parametrami v bode 9. 

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v 
bode 4. 
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: 

 
Hyllinge 2016-05-12 


